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Inleiding

Het sjabloon afbakeningsdocument is in opdracht van het Project Blijvend in ons

geheugen nationaie crisis MH17 opgesteid Dit is een generiek sjabloon dat toen

en in de toekomst bruikbaar is voor eike gebeurtenis die binnen de Rijksoverheid als

hotspot wordt benoemd

Het projectplan schrijft als eerste stap voor om de informatie te identificeren Het

identificeren gebeurt door een overzicht te maken van waar de relevante informatie

omtrent de COVID 19 crisis is gecreeerd en ontvangen

Het project heeft zich tot doel gesteld dat er per betrokken archiefvormer een

afbakeningsdocument beschikbaar is Er is hiervooreen generiek sjabloon

opgesteid dat handvatten biedtvoorde archiefvormer om de informatie af te

bakenen ledere archiefvormer vult het sjabloon voor de eigen organisatie in Het is

een intern product voor de overheid Het project heeft niet het doel om het

afbakeningsdocument als zodanig in deze vorm te publiceren Het ingevulde

sjabloon wordt door de archiefvormer uitgewisseld met het project Vanuit het

project kan op basis van de ingevulde sjablonen onder meer bezien worden of alle

bij de crisis betrokken organisatie binnen de Rijksoverheid ook betrokken zijn bij het

project Hotspot COVID 19 crisis

Het afbakeningsdocument is een basisdocument voor de desbetreffende organisatie

Vanuit het basisdocument wordt de index opgebouwd Per organisatie wordt er een

overzicht opgesteid waarin de rol de werkzaamheden werkprocessen en de

betrokkenheid bij de COVID 19 crisis worden beschreven Naastde beschrijving van

de soorten informatie papier en digitaal en informatiesystemen wordt de

reikwijdte van de COVID 19 crisis afgebakend en zo vastgesteld op welke

werkprocessen de index betrekking heeft
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Opbouw afbakeningsdocument
Zie hieronder de visualisatie van de opbouw van het afbakeningsdocument

Tijdsirtdicatie

r
r I I

Actoren

hst 2

Werkprocessen
hst 2

P

J J

r 1

Neerslag in Soorten

Informatie

hst 3

Informatiesystemen

hst 3

L J

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen feitenrelaas Deze tekst is voor aile archiefvormers

globaal opgesteld Hoofdstuk 2 3 en 4 zijn organisatiespecifiek en worden door de

archiefvormers ingevuld In hoofdstuk 2 is een beschrijving opgenomen van de

actoren^ betrokken bij de COVID 19 crisis Daarbij zijn actoren binnen en buiten de

organisatie genoemd om zo de onderiinge verbanden zichtbaar te krijgen In

hoofdstuk 3 en 4 wordt ingegaan op de informatie die de archiefvormer ontvangen

heeft en zelf gecreeerd heeft de archiefvorming en opslaglocaties ervan

Werkwijze
Het project biedt het sjabloon aan bij de contactpersonen van de betrokken

archiefvormers Deze contactpersonen gaan intern aan de slag met het invullen van

het sjabloon daarbij kunnen in ieder geval mensen betrokken worden uit het

primair proces en of uit de informatiehuishouding Gezien de verschillende

invalshoeken is dit het gewenste koppel om het sjabloon in te vullen Het advies is

om het sjabloon binnen de eigen organisatie uit te zetten en het invuilen

gezamenlijk met het primair proces en informatiehuishouding op te pakken In het

projectplan is als acceptatiecriterium opgenomen dat de archiefvormer een intern

afgestemd product opievert conform de interne parafeniijn Te denken valt aan

bijvoorbeeid het niveau van CIO

‘ Een persoon werkgroep of organisatie die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het aanmaken en opnemen

van archiefbescheiden en of processen voor infomnatte en archiefbeheer Bron NEN ISO 23081 2006
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Feitenrelaas van de COVID 19 crisis1

Informatie over de interdepartementale tijdlijn zoals die gepubliceerd wordt op

overheid nl is te raadplegen op Coronavirus tiidliln i RUksoverheid ni

De informatie op de website is actueel en wordt elk kwartaal ge update Dit gebeurt
na interdepartementale afstemming en goedkeuring door DOC 19 ACC 19 en MCC

19 Circa 2 maanden na het betreffende kwartaal wordt deze in de MCC 19

vastgestelde update toegevoegd aan de bestaande tijdlijn en gepubiiceerd op de

website

De website van rijksoverheid nl wordt gearchiveerd en blijft daarmee duurzaam

toegankelijk voor de toekomst

Het proces van totstandkoming van de tijdlijn en de vastgestelde updates per

kwartaal zal blijvend worden gearchiveerd doorde programme DGSC 19

Naar behoefte vullen de individuele zorgdragers dit hoofdstuk nader aan met

bijzonderheden voor de tijdlijn van de eigen organisatie Hierbij wordt gekeken naar

wat relevant wordt geacht vanuit de tijdlijn met het oog op archivering van COVID

19 gereiateerde informatie en die nadere keuzes in afbakening van de hotspot
ondersteunen

Betrokkenheid van de Nederlandse overheid

De betrokkenheid van de Nederlandse overheid is te herieiden naar tot nu toe 5

proceslijnen
1 Uitbraak COVID 19 buiten Europa
2 Uitbraak COVID 19 in Europa

3 Uitbraak COVID 19 in Nederland fase van inperken
4 Uitbraak COVID 19 in Nederland fase van verdergaande maatregeien

vanafl2 maart2020 tot heden

Maximaal controleren

1 1

a

b Continuiteit vitale processen en samenleving

Zorg voor kwetsbare personen

Financieel economisch

Caribische delen Koninkrijk

Maatschappelijk debat

c

d

e

f

5 Afschaling crisisstructuur

Beschrijving Nationale Crisisstructuur1 2

Vanwege de brede maatschappelijke consequenties volksgezondheid sociaal

financieel economisch wordt de nationale crisisstructuur opgeschaald conform het

Instellingsbesluit Ministeriele Commissie Crisisbeheersing 2016 Stcrt 2016 nr

48258 en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming De minister van Justitle en

Veiligheid is de coordinerend minister voor crisisbeheersing
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De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV geeft invulling
aan deze coordinerende verantwoordelijkheid van de minister Overige ministeries

vervullen rolien binnen die structuur of vervullen vanuit hun beleidsveid een eigen
coordinerende rol zoals het gevai is met bet ministerie van Volksgezondheid

Welzijn en Sport voorde infectieziektebestrijding Elk ministerie neemt maatregelen

op het eigen beieidsterrein om verdere uitbreiding van het coronavirus te

voorkomen en de maatschappelijke consequenties te beheersen

Het Nationaal Crisiscentrum NCC ondergebracht bij de NCTV is 24 7

informatieloketen ondersteunt de nationale crisisstructuur en de daarbij
betrokken partijen
De Ministeriele Commissie Crisisbeheersing MCCb onder voorzitterschap van de

minister president besluit over het geheei van maatregelen en voorzieningen met

het oog op een samenhangende aanpak ter voorkoming van verdere verspreiding
van het coronavirus en met het oog op het beheersen van de maatschappelijke

impact hiervan

De Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing ICCb is een Commissie

waar Directeuren Generaal onder voorzitterschap van de NCTV adviezen maakt

voorde MCCb Zo nodig en mogelijk neemt deze Commissie zelf besluiten

ICCb en MCCb worden ondersteund en geadviseerd door een interdepartementaal

Afstemmingsoverleg lAO Het lAO was in de eerste maanden van de crisis de

voorganger van het DOC 19 DOC 19 wordt naar behoefte ingezet en flexibel

ingericht en samengesteld bijvoorbeeld voor informatievoorziening beeld en

oordeelsvorming advies over specifieke aspecten crisiscommunicatie of

parlementaire verantwoording
Een BAO bestuurlijk afstemmingsoverleg voigtop elk OMT advies In het BAO

worden de bestuurlijke en uitvoeringsconsequenties van een OMT advies besproken
Het BAO advies kan afwijken van het OMT advies BAO rapporteert aan het ACC en

MCC

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie NKC is actief voorde organisatie en

afstemming van de publieks en crisiscommunicatie op alle niveaus

De gezamenlijke coordinatie en aanpak op operationeel tactisch niveau is

vormgegeven via de werkwijze Landelijk Operationeel Coordinatiecentrum Nationaal

LOCC N Landelijk Operationeel Team Corona LOT C Het gaat hier om een

multidisciplinair samenwerkingsverband tussen alle hulpverleningsdiensten
defensie bevolkingszorg veiligheidsregio s en ministeries
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Advies of besluit richting Veiligheidsregio s

t t
I

Ministeriele Commiisie

Crisisbeheersing MCCb

veiiegenwoordigcr namdns

veiligbeldtregio t

Minister VWS

A

C 19

1
Bcstuurlijk

AfstemmingsoveMeg

lnterd«partem«ntale

Commissie Cnsisb«he«rsjng
{ICCbBAO

ACC 191

r
Outbreak Management

Team OMT
Interdepartementaal
Afstemm ngsoverle9

1A0

i9L

1
Nationaal Kerntearn

Crisi communicati4
Nationaal Crisiscentnjm

NCC
NKC

LOCC Nationaal

Landelijk Operationeel Team

Corona LOT Cl

In de periode tot 1 jufi 2020 werd uitgegaan van de basisstructuur zie ook de

grafische weergave

Daarna kwam specifiek voor COVID 19 de ambtelijk en ministerieel

besluitvormende overleggen DOC 19 in de plaats van lAO ACC 19 in de plaats
van ICCb en MCC 19 in de plaats van MCCb De wijze van besiuitvorming is

echter hetzelfde gebleven
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1 3 Betrokkenheid Financien scope hotspot

Binnen FIN is de crisis tot de zomer 2020 met de bewindspersonen wekelijks

besproken aan de hand van de volgende werkstromen

1 Noodpakketten fiscale en financiele maatregelen
2 Van exitstrategie naar anderhalvemetersamenleving
3 Steun aan individuele bedrijven en staatsdeelnemingen
4 Europese ontwikkelingen in de strijd tegen COVID 19

5 Werkzaamheden op weg naar Prinsjesdag 2020 begroting en

hervormingen

De activiteiten die vallen binnen deze werkstromen beschouwen we ais

behorend tot de scope van de hotspot inciusief de communicatie over deze

activiteiten naar burgers bedrijven parlementen medeoverheden
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Institutioneel overzicht2

Dit hoofdstuk heeft als doel om inzicht te verkrijgen welke de actoren betrokken zijn

bij de hotspot COVID 19 crisis Om dit inzicht te verkrijgen beginnen we met het

aanwijzen van de organisatie onderdelenj die betrokken zijn geweest bij de COVID

19 crisis en hiervoor bepaalde werkzaamheden hebben verricht Daarbij worden ook

vragen gesteld over actoren buiten de eigen organisatie met als doel de onderlinge
verbanden aan te geven Dit alles bij elkaar zorgt het voor de nadere context van

de informatie

Door het invullen van de vragen ontstaat er inzicht in het verloop van de

betrokkenheid van de betreffende organisatie bij de crisis Verder geeft het een

indicatie van de cruciale momenten die er zijn geweest tijdens de crisis en van het

begin en mogelijk het einde van de betrokkenheid van de invullende organisatie De

verantwoordelijkheid voor het afbakenen van de relevante informatie ligt conform

de Archiefwet 1995 bij de archiefvormer zelf

Welke informatie relevant is verschilt per organisatie Omte bepalen wat relevante

informatie is meet in ieder geval de vraag worden gesteld of de informatie nodig is

om een bepaald proces te reconstrueren

Hoofdstuk 3 is bedoeld om aan te geven welke categorieen van informatieobjecten

daarbij zijn gegenereerd en waar deze bewaard worden

Overzicht van Actoren2 1

2 1 1 Welke actoren binnen uw eigen organisatie zijn betrokken geweest bij de COVID

19 crisis

Hieronder geeft u een overzicht van de actoren binnen uw eigen organisatie die

betrokken zijn geweest bij de COVID 19 crisis

Een actor is een persoon zoals bij de politieke leiding organisatieonderdeel
werk of projectgroep die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het

uitvoeren van werkzaamheden omtrent de COVID 19 crisis Maak daarbij
onderscheid tussen de politieke leiding en het ambteiijk niveau

Bij het ambteiijk niveau wordt gevraagd actoren op het niveau van

organisatieonderdelen werk of projectgroepen op te nemen De specifieke
functionarissen komen aan bod bij vraag 3 3 m b t de informatie bij specifieke
medewerkers

Op dit moment zijn er twee lege tabellen opgenomen Je kan meer dan twee

actoren opnemen Kopieer dan de tabel
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Voor uitvoeringsorganisaties ZBO s etc Vul uitsluitend de label voor het

ambtelijk niveau in Voor de politieke leiding verwijst u naar het

moederdepartement

Buiten scope hotspot COVID 19 FIN Kern betreft rol als werkgever

1r 1

CALAMITEITEN

ORGANISTIE

Catamiteitenteam

Min Fin

kemdepartsment

mriictniir
Team Domeinen

Roerende Zaken
naz

JLJ
4

[

rr 1

CRISIS

ORGANISATIF

OepartementBal
Cnsiscentnim

OCC en

Depanrementaa
heleid ilpam

\
Belastingdienst
Team Douane

Team FIOD

Team Taeslagen
GO MK9

Parfcic u eren

KI S CAP IV etc

OG

belasting-
dienst

L

\^ope hotspot COVID 19 FIN Kern

Strategisch

V Scope hotspot COVID 19 DGBD

Tactisch Operationeel

In het lAO ICCb MCCb is besloten dat de rol van de minister als werkgever
buiten de scope van de hotspot valt

Dit is als voIgt geoperationaliseerd binnen FIN de activiteiten binnen de

scope van het calamiteitenteam de BVA office en de Directie Bedrijfsvoering
vallen niet binnen de reikwiidte van de hotspot Wat betekent dat de

archieven van deze actoren niet uitgesloten worden van vernietiging
wanneer deze als zodanig in de selectielijst gewaardeerd zijn

Tabel 1 Politieke leiding2 1 2

I
ActStt Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Minister van Financien MIN FIN
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I Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

De minister van Finanden is tealientijde verantwoordeiijkvoor

1 het algemeen financieel economisch beleiden de

overheidsfinancienvan Nederland

2 fietbeieidrondfinancielemarkten en hetgoed fundioneren van de

financiele sector banken verzekeraarsetc

3 De behartging van de financieiebelangenvan Nederiandin Europa

en wereldwijd

In de coronacrisis richten deinspanningen van de ministerzich

specifiekop creensn van financiele ruimtevoorhetfinanderen van

de maatregelen om de financieeleconomischeeffecten van decrisis

te beperken bewaken van de finandele stabiliteiten ondersteuning

van de hygiene maatregelen contactloosbetalen binnen de

financiele sector namensNederland onderhandelen over het

noodfonds ESM EuropeesStabiliteitsmechanisme

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

• Incidentele deelname aan het MCCb laterMCC 19

• Regeimatige deelname aan de informeie MCCb Casthuissessies

• Inbreng Nederlands standpuntin overleg metELI ministers van

Financien over Europees noodfondsvoorde crisis

• Beantwoorden kamervragen

• Bijwonen bijeenkomsten Tiweede kamer

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Vanaf 12 maart 2020

Actor Toelichting

Staatssecretaris van Toeslagen en DouaneNaam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Beschrijving van de roi en

verantwoordlijkheden

Continuiteit vitaleprocessen DG sToeslagen en Douane

Uitvoeringgeven aan verbijzonderde wetgeving zoals

tijdelijke Douaneverordeningen

Op hoofdiijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Klikhierals u tekst wiltinvoeren

Te denken aan het behandelen van Kamerbrieven bijeenkomsten aan

de TweedeKamer bijwonen Tweede Kamer Commissies bijwonen

Kamervragen beantwoorden etc

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

Klikhierals u tekst wiltinvoeren
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hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan eon gebeurtenis

Actor Toelichting l

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Continuiteit vitaleprocessen Belastingdienst

Vormgeven verbijzonderde wetgeving zoals tijdeiijke

Douane verordeningenen tegemoetkomingen in

beiastingzaken

Uitvoering verbijzonderde wetgeving door Belastingdienst

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Klikhierals u tekst wiltinvoeren

Te denken aan het befiandelen van Kamerbrieven bijeenkomsten aan

de TweedeKamer bijwonen Tweede Kamer Commissies bijwonen

Kamervragen beantwoorden etc

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijkkoppel deze

aan een gebeurtenis

Klikhierals u tekst wiltinvoeren
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Tabes2 AmbteliJIf niveau2 1 3

2 1 3 1 Bestuursraadniveau

Actor Toelichting

Secretaris Generaal SG
^

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijkvoorde besluitvormingsprcx essen binnenhet

ministerieten aanzien van decrisis

Ad vi se re n pol itieke i e id ing

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

• VoorzitterDBT

• DeelnameaaninterdepartEmentaie crisis premia zoaisACCB

ACC 19 MCC 19 SGO

• Deelnameaandepaitementale premia zoals wekelijksecorona

update

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Plaatsvervangend Secretaris Generaal pSG

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijkvoorafstemming van de bedrijfsvoering opde door

corona gewijzigde behoeftesvan de bedrijfsprocessen

en invoering van cononamaatregeien binnende bedrijfsvoering van

hetdepaitement

Op hoofdlijnenopsomming • DeelnameaanlCCB

van de werkzaamhedendie • DeelnameaanspeciaielCBRoverCorona

• Deelnameaandepartementaie premiazoals DBT corona updatezijn uitgevoerd

^ I Persoonsgegevens [was tijdens de eerste golf ook| PersoonsgegevensH bij de dg Curatieve zorg van

VWS De neerslag van deze 2 functies is vermengt in de mailbgtePSJii^insge^gBfebStekent dat er ook archief van

VWS bij FIN aanwezig is In ovedeg metVWS is besloten om ditoveren wear in de afbakeningsdocumenten te

vermelden
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Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DG Beigstingdienst

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Advise ring ambteiijkeen politiekeleiding over het beleid en de

maatregelenop hetbeleidsterreinvan de onder deactor vallende

processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Advisering ambteiijkeen politiekeleiding rondom de uitvoering van

fiscale maatregelen

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

Actor Toeiichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DG Fiscale Zgken

Beschrijving van de roi en

verantwoordlijkheden

Advisering ambteiijkeen politiekeleiding overhet beleid en de

maatregelenop hetbeleidsterreinvan de onderdeactor vallende

processen

I Op hoofdiijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Advisering ambteiijkeen politiekeleiding rondom hetopstellen en

aanpassen van fiscalemaatregelen

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

12 maart 2020

I
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indien mogelijkkoppel deze

aan een gebeurtenis

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DC Rijksbegroting

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Advisering amtjtelijkeen politieke leiding overhet beleid en de

maatregelenophetbeleidsterreinvan de onder de actor vallende

processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Advisering ambtelijkeen politieke leiding FinandSn rondom

begrotingsvoorbereiding en uitvoering betrokkendepartementen en

adviseren betrakken departemententen aanzien van de

begrotingsaspecten van de crisis

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijkkoppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Thesaurier Generaal

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Advisering ambteiijkeen poiitieke leiding overhet beleid en de

maatregelenop hetbeleidsteriein van de onderdeactor vallende

processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Advisering ambtelijkeen politieke leiding overhet intern Jnationale

beleiden de maatregelen ter bescherming van de financielestabiliteit

beperking van deeconomischeschadeen finandeiing van de

budgettaire impact van de crisis

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

I
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2 1 3 2 Crisisorganisatie
Binnen de scope van deze hotspot bij het kerndepartement Financien zijn alleen de

volgende actoren binnen de crisisorganisatie relevant

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

piv Departementale crisiscobrdinator

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Contactpersoon NCCen anderegremia crisisbeheersingsstructuur

Ondersteuning besluitvorming t a v crisis

Zorgdragenvoor bijeenbrengen van mensenen middelen voor

besluitvorming

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

• Deelnamenamens FINaan Interdepartementaal

Afstemmingsoverleg lAO later DOC 19

• Doorzetten signalen vanuitNCC

• Informeren BRover activeren crisisstructuur

• deelnameaan DBTCOVID 19

• opstellen situatierapporten

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Departementaal Beleidsteam COVID 19 DBT

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Zorgen voorde departementalecoordinatieten aanzienvande

COVID 19 crisis en het voorbereiden van de interdepartementale

besluitvorming ICCb

Deelnemers SG voorzitter Crisiscobrdinator betrokken DG’s en directeuren

directeurCommunicatie secretaris

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Informatieuitwisselen over COVID 19 en de aanpakdaartoeen

integraal besluiten over de zorg voor medewerkets van Finandenen

deeconomische consequentiesvan COVID 19 en maatregelen

daartoe

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

12 maart 2020 6 juli 2020
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hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Frequentie Aanvankelijktweemaal per weektelefonische vergadering

Vanaf 19 mei 2020 wekelijks

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Beleidsteam EconomischeEffecten BEE

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Informerenden afstemmend overlegbinnen Finanden over

maatregelenom de economische effectien van de crisiste beperken

Deelnemers Directeur BFB vz deelnemeis in diverse funcbes

beleidsmedewerker afdelingsboofd pivhoofd van deafdelingen

GT BFB GT AG GT FM GT Financieringen DGFZ AFP DGRB IRF

DGRB BZ BD UHB HDFEZ AFEP BOA COMM secretariaatbij

BFB BOA

Op hoofdlijnenopsomming Deelnemerswisselen uit waarmen aan werkt in relatietotCoVid 19

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020 ejuir 2020

Frequentie Aanvankelijkdagelijks daarnastapsgewijsafgescJiaald

vanaf 20 a phi 3x in de week

vanaf 12 mei 2x in de week

vanaf 9 juni wekelijks dinsdag

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Wekelijkse Corona update
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I Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Informerenden afstEmmend overleg met debewindspersonen over

de politiek bestuurlijkeen beleidsactualiteiten rondcoronaen

maatregelenom de economische effecten van de crisiste beperken

Deelnemers Directeur BFB vz deelnemers In diverse funcbes

beleldsmedewerker afdelingshoofd pivhoofd van deafdelingen

GT BFB GT AG GT FM GT Financleringen DGFZ AFP DGRB IRF

DGRB BZ BD UHB HDFEZ AFEP BOA COMM secretarlaatblj

BFB BOA

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

2ijn uitgevoerd

De politiek bestuurlijke enbeleidsactuallteltenrond corona

bespreken De bespiekingvan die actual Iteltenvindt plaatsaande

hand van een aantal verschlllende werkstromen namelijk

• Noodpakketten

• Va n e xl tstrategl enaaranderha Ivemetersam en levi ng

• Steunaan Individuelebedrijvenen staatsdeelnemingen

• Europese ontwikkelingen In destrijdtegen COVID 19

• Werkzaamhedenop weg naar Prinsjesdag 20 20 begroting en

hervormlngenj

De verantwoordelijke directeur DG zorgtvooreen update in het

overleg De besprekingwordtniet gevoerd worden aande hand van

I een voorafgeorganiseerdestukkenstroom

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Vanaf 18 mel 2020tot29 juni 2020

I

I

Frequentie wekelijks maandag

2 1 3 3 SG Cluster

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DirecteurBestuursondersteuningen Advies BOA

Beschrijving van de roi en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelljkvoor vormgeving van de departementalesturlng op

de crisis

1
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I Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

• Betrokken bij de beleidsontwikkeling rondomde crisis

• DeelnameaaninterdepartEmentalegremia zoalsIAO

• Deelnameaandepartementale gremia zoals DBTCovid 19

wekelijkse corona update

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DirecteurJuridischeZaken DJZ

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijke voorhet gevenvan intern Juridisch ad vies

Op hoofdlijnen opsomming Betrokken bij hetopstellen adviseren enwaar nodig nobficeren van

van de werkzaamhedendie steunmaatregelen voor specifieke ondernemingen

zijn uitgevoerd

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

I

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Directeur Communicatie COMM

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Centraai aanspreekpuntvoor communicatie tijdens een crisis

verantwoordeiijkvoorde wootdvoering en alle voorlichting

zorgdragen voorde inbreng van relevanteonderwerpen in

communicatieen externe berichtgeving

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

• Deeinamedepartementale crisisgremia DBT en BEE

• Woordvoering

• Ad hocoverleggen communicaOestratsgie bijv rondom KLM

• Beantwoordenburgerbrieven
I
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Afetemming met NatonaalKernteam Communicatieover

o a Q Aop rijksoverheid nl

Buiten scope hotspot Civm rolalswerkgever zijnde activiteiten op

hetterrein van corporate commonicatie

WekelijksemailSG

Q Aop rijksportaal

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

ToelichtinaActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

HoofddirecteurFinsnaeelEconomlscheZaken HDFEZ

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Toetsing beleidsvoorstellenen aanpassing van debegmting en

meerjarenramingen vandepaitementen NaBonaleSchuld

Op hoofdlijnenopsomming DeelnameaanBEE

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

2 1 3 4 Directoraat Generaal Belastingdienst

Actor 1 Toeiichtins

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Crisismanagementteam Belastingdienst CMJ BD

Beschrijving van de roi en

verantwoordlijkheden

Besluitvormend voor de maatregelen binnen de Belastingdienst

aangaandevertaling en toepassing van de landelijke maatregelen

COVID 19
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Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Het crisismanagementteam baseert haarhandelen op de volgende

drie zaken gezondheid en veiligheid voor medewerkers continuiteit

van de bedrijfsprocessen innen uitbetalenen hand haven en

veiligheid van gegevens endata

Rapporteertaan crisisbeleidsteam Kerndepartement Departementaal

Beleidsteam Financien en aan het Gala miteitenteam FIN a Is

werkgever Communiceertaan alle medewerkersBelastingdienst

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 2 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamConcerndirectie Control enFinancien CMTCd

C F

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 3 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamConcerndirectie Fiscaleen Juridische Zaken

CMTCd FJZ

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

T

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertaten en uitvoerenmaatregelen Rapporteren aan CMT

BD
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Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToelichtingActor 4

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisrsmanagementteamConcerndirectie Informatievoorziening en

Databeheersing{CMTCd IV D

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendfe

vanuit het CMT BD gel den voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Startdatumnaderte bepalenPer wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

ToelichtingActors

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamConcerndirectie Uitvoerings en

Handhavingsbeleid CMTCd UHB

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendfe

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToelichtingActors
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Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamConcerndirectie Organisatieen Personed

CMT Cd O P

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor Toelichting

CrisismanagementteamConcerndirectie Innovatieen Strategic CMT

Cd I S

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering gevenaande maatregeiendie

vanuit tiet CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actors Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamCorporateDiensten DirectieVaktechniek

CMT CD VT

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen
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Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Anafyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 9 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamCorporateDiensten DirectieDatafundamenten

en Analytics CMT CD UHB

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering g even aan de maatregelen die

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 10 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamCorporateDiensten DirectieCommunicatie

CMT CD CDC

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering g even aan de maatregelen die

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

I Startdatumnaderte bepalen
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indien mogelijkkoppel deze

aan een gebeurtenis

ToelichtingActor 11

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamShared ServiceOrganisatie Directie Financieel

en Managementinformatie CMT SSO F MI

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToeiichtingActor 12

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamShared ServiceOrganisatie Directie

Organisatieen Personeel CMTSSOO P

I

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD geiden voorde onderde actor vailende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Anaiyseren vertalen en uitvoeren maatregeien Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogeiijk koppei deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToeiichtingActor 13

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamShared ServiceOrganisatie Directie Centrum

voor Facilitaire Dienstverlening{CMTSSO CFD
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Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnenopsomming Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

van de werkzaamhedendie BD

zijn uitgevoerd

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatutnnaderte bepalen

ToelichtingActor 14

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Crisismanagementteam Shared Service OrganisatieDirectie Switch

CMT SSO Switch

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToelichtingActor 15

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamPrimairProcesDirectieDouane CMT Douane

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnenopsomming Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

van de werkzaamhedendie BD

zijn uitgevoerd
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Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToelichtingActor 16

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisrsmanagementteamPrimairProcesDirectieFiscale Inliditingen

en Opsporingsdienst CCMT FIOD

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendfe

vanuit het CMT BD gel den voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Startdatumnaderte bepalenPer wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

ToelichtingActor 17

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Crisismanagementteam PrimalrProcesDirectieToeslagen CMT

Toeslagen

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendfe

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

ToelichtingActor IS
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Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamPrimairProcesDirectieParticulieren CMTP

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnenopsomming Analyseren vertalen en uitvoerenmaatregelen Rapporterenaan CMT

van de werkzaamhedendie BD

zijn uitgevoerd

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 19 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamPrimairProcesDirectie Midden en

KleinbedriJf CMTMKB

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit tiet CMT BD geiden voorde onderde actor vailende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Anaiyseren vertaien en uitvoeren maatregeien Rapporterenaan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 20 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamPrimairProcesDirectie Grots Ondememingen

CMT GO

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vailende processen
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Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Anafyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 21 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamPrimairProcesDirectieCentrale

Administratieve Processen CMT CAP

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering g even aan de maatregelen die

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Actor 22 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Crisismanagementteam Primal r Proces Directie Klantinteractie en

Services CMT KI S

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgen bekijken van en uitvoering g even aan de maatregelen die

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

I Startdatumnaderte bepalen
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indien mogelijkkoppel deze

aan een gebeurtenis

Actor 23 Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

CrisismanagementteamPrimairProcesDirectieInformatievoorziening

CMTIV

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Gevolgenbekijken van en uitvoering gevenaande maatregelendie

vanuit het CMT BD gelden voorde onderde actor vallende processen

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Analyseren vertalen en uitvoeren maatregelen Rapporteren aan CMT

BD

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

Startdatumnaderte bepalen

Directoraat Generaal Fiscale Zaken2 1 3 5

Actor Toeiichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Directeur Directe Belastingen DB

Beschrijving van de roi en

verantwoordlijkheden

Vormgeven van fiscale maatregelen omde financieleen economische

effectenvan de crisiste beperken

Op hoofdiijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Zorgen dat alle medewerkersvan de directieop de hoogtezijn van

fiscale maatregelen diedoorde polltieken anderebelanghebbenden

worden aangedtagen zodaterkan worden gekeken naarde

uitwerkingdaarvan

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

I
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ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DirecteurInternationaleZgken en Verbruiksbelastingen IZV

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Vormgeven van fiscale maatregelen om de financieleen economische

effectenvan de crisiste beperken

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Zorgen datallemedewerkersvan de directieop de hoogtezijn van

fi scale maatregelen diedoorde polltieken anderebelanghebbenden

worden aangedragen zodater kan worden gekeken naar de

uitwerklng daarvan

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

I

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DirecteurAigemene Fiscaie Politiek

Vormgeven van fi scale maatregelen omde financieleen economische

effectenvan de crisiste beperken
Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Zorgen dat alle medewerkersvan de directieop de hoogtezijn van

fiscaie maatregelen diedoorde polltieken anderebelanghebbenden

worden aangedragen zodaterkan worden gekeken naar de

uitwerklng daarvan

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Coronateam DGFZ
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Deelnemers DGFZ

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

In venta ri sere n va n a I les wa a r a an wordt g e werkt op h et m i nisteii e

van Financien irttotCOVID 19 Meerin hetbijzonderde rolvan de

fiscaliteiten de daarin tetreffen maatregeien

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Inventarisatievan input van belanghebbenden

Specifieke roi van iedere deelnemer in dit overleg is hetinformeren

en waarnodlg afstemmen over waarmenop dat momenta an werkt

irtCOVID 19

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

Frequentie Dagelijks in de regel van 9 00 tot9 30

VanafwoensdagS Juni teruggebracht naar3xin de weekCma wo vr

ToelichtinqActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Overleg coronamaatregeten DGFZ DGBD

Deelnemers DGFZ en DGBD

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Elkaarinfonneren over alleswaar aan wordt gewerktop het

ministerie van Financien irttotCOVID 19 Daarnaastzorgen dat

DGFZ en DGBD goed bijelkaarzijn aangehaakt

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Specifieke rol van iedere deelnemer in dit overleg is hetinformeren

en waar nodig afetemmen over waarmenop dat momenta an werkt

irtCOVID 19

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

Frequentie dagelijks in de regel van ISiOOtot 15 30 Vanafwoensdag3 juni

terug gebrachtnaar 3xin de week ma wo vr
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ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

MT overleg DGFZ BD

Oeelnemers Vanuit DG FZipIv DG

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Elkaar informeren overalleswaar aan wordt gewerktop het

ministerie van Financien en bij de Belastingdienst irttotCOVID 19

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Op strategisch niveau adviezen aan de ambtelijke top voorbereiden

Specifieke rol van iedere deelnemerin dit overleg is het informeren

en waar nodig afstemmen over waar menop dat momenta a n werkt

irtCOVID 19

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

Frequentie dagelijks in de regel van 17 00tot 17 30

Vanaf woensdag3 juni terug gebracht naar2xin de week di do

DirectoraatGeneraal Rijksbegroting2 1 3 6

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

plv DG Rijksbegroting

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Betrokken bij advtsering MR onderraden vijfhoekenen overige

adviseringt b v politieken ambtelijkoverleg in het bijzonderbij

voorbereidingbudgettairebeleidfookvan Corona maatregelen

besluitvorming

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Deelname Bestuursraad

Deelnameaandepartementale crisisgremia DBTen wekelijkse

corona update

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

12maart2020
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indien mogelijkkoppel deze

aan een gebeurtenis

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

I afkortingen

DirecteurBegrotings2aken BZ

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijk voorde kaderstellingen codrdinatie van de

begroting en verslaggevingscyclus waaronderde totstandkoming

budgettaire verwerking enpresentaitie van noodmaatregelen

Adviseren van de minister

Overieg metdepartementen over begrotingen verantwoording

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

bier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

ToeiichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Directeur Insp ect^ Rijksfinanden IRF

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Betrokken bij advisering MR onderraden vijfhoeken en overige

adviseringt b v poiitieken ambteiijkoverieg in bet bijzonderbij

voorbereidingbudgettairebeieidCookvan Corona maatregelen

besiuitvorming

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Adviserenvan de minister

Overieg metdepartementen over budgettair beieid

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppei deze

aan een gebeurtenis

12maart2020

ToelichtingActor
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Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

COVID~l9 0 verteg DC Rijksbegro ting

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Het elkaarinformeren overalleswaar aan wordt gewerktbinnen

DGRB irttotCOVID 19

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

DG Rijksbegroting is vz van overleg Het overtegis nietgenotuleertl

Overige deelnemersin diversefuncUes directeurlRFen BZ piv

dIrecteurBZen IRF secretaris hoofd BBV en hoofd BBL

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neern

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

1 aartZOZO

Generale Thesaurie2 1 3 7

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

De Agent AGT

I

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijkvoorde financiering van de groeiendestaatsschuid

en hetgroeiende kastekortalsgevolg van de coronacrisesen de

getroffen maatregelenom financieieen economische effecten van de

crisis te beperken

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

I zijn uitgevoerd

Consuitatie primary deaiers

DTC veilingen Dutch State treasury certificates

Heropeningen tap veilingen DSL Dutch State loans

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

IZmaartZOZO

I

Actor Toelichting
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Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Directeur Buitenlandse Finandele Betrekkingen

I

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Adviserenvan de minister over zijnstrategie in Europe ten aanzien

van hetfinancieel economische beleid

Verzekeren voorrekening enrisico van deStaatvan betalingsriaco s

die samenhangen metNederiandse exporten en niet commerciele

risico sdiezijn verbondenaan Nederiandseinvesteringen in

ontwikkelingslanden
I

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Adviserenvan de minister over zijnstrategie in Europatenaanzien

van het financieei economische beleid in de EU Ecofin en het

eurogebiedCEurogroep en hetEuropees noodfonds CESM ende

gevolgen van de crisis voQrde meerJaren begroting van deEU

Een aantal Europeseregelingenis overeengekomenen wordt update

feb 2021 geTmpiementeerd SURE pandemic crisissupport van het

ESM NGEUinclusiefRRF

Adviserenvan de mi nister over zijn strategie richting inbemationale

financiele instellingen IFI s ten aanzienvan COVID 19 gerelateerde

maatregelen

EKI Flerverzekeringleveranderskredietenis volledig nieuwopgezet

Updatefebr 2021 regeling nog in viierking en er wordt gekeken naar

verlengingtotSl december 2021

10 maart 2020 1® eurogroep hieroverPer wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

Actor Toelichting

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

DirecteurFinanciele Markten FM

i
Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijkvoorhetbeleid ophetfunctioneren en destabiliteit

van de financielesector en continu iteit vitale processen
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Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

In het kaderhiervanzijn erstructurele overleggenop

werkvloerniveaumet DNBen AFM omtrentontwikkeling in markt i

continuTteitvitaleprocessen ii en toekoiretsoenario s iii

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

piv Directeur Fingnderingen FIN

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Verantwoordelijkvoorhetactieve beheervan bestaande

sta atsdeel ne minge n

Op hoofdlijnen opsomming

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd

Deelnamestuurgroepsteun bedrijven

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtenis

12 maart 2020

ToelichtingActor

Naam van de actor en

eventuele gebruikte

afkortingen

Stuurgroep steun bedrijven werktitel projectx

Beschrijving van de rol en

verantwoordlijkheden

Project heeftalsdoel uitvoeringte geven aan bedrijfsspedfiekeen

eventuelegeneriekesteun aan bedrijven in hetkader van COVID 19

EZK heeftde lead

Verantwoordelijkheid voorstaatsdeelnemingen finandele instellingen

en bedrijven waarEKV Expottfinancieringsvraagstukken speeltiigt

bij FIN Vooroverigebediijven ligtvoortouwbij EZK

Project heeftaisdoei uitvoeringte geven aan steunaanindividueie

bedrijven in het kadervan COVID 19 zowel maatwerksteunals

voorsteilenvooreen meergeneriekeaanpak Flierondervallen

expiicietniet de generieke regelingenzoalsde NOW TVLetc
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Individuele steuntrajecten worden hierdoorgaans nietbesproken

daaroverlopenaparte contadien Wei is de concretisering van het

afwegingskader steunaan bedrijven aan bodgekomen medein

relatie tot hetonderzoekvan de ARK

Verderspitstdit werkgroepjezich vooral toeop de mogelijke

deel name van de staat aan een fonds voor solvabiliteits steunaan

bedrijven Dit is totop heden niet van de grond gekomen

Deelnemers EZK FIN te weten

PIv directeur Financieringen in najaar2020 vervangen door

hoofd afdeling Deelnemingen ENP GT

DGRB vertegenwoordigd via de IRF sectiehoofd OLE en

later sectiehoofdBZKj

Later in het traject is ook AFEPaangesloten

De betrokkenen informerenieder huneigen betrokkenDG

respect evelijk Christa an Rebergen TGj en Focco Vijzelaar

DGBVEZK OokSZW is latertoegetreden tot de werkgroep

Onderde raamovereenkomst ROK van Finanderingen GTzijn

aanvankelijkvoor hetprojectexterne adviseurs gecontracteerd die

ondersteunenbij vraagstukken en indienopportuun bijeventuele

steun aan individuele bedrijvenj Aansturing van deadviseursgebeurt

gezamenlijktussen FIN en EZK

Binds begin2021heeft EZK eigen adviseurs betrokken en iser niet

langersp rake van gezamenlijke aansturing van adviseurs

Op hoofdlijnen opsomming De stuurgroeppraatperiodiekde DG s bij EZKen FIN en de TG bij

van de werkzaamhedendie

zijn uitgevoerd Onderde raamovereenkomst ROK van Finanderingen GTzijn

externe adviseurs gecontracteerd dieondersteunenbij vraagstukken

en indienopportuun bijeventuele steun aan individuele bedrijven

Deze inhuur valt buitenscopevan de hotspot

Aansturing van deadviseursgebeurtgezamenlijktussen FIN en EZK

Per wanneer is de actor

betrokken geraakt Neem

hier een tijdsindicatie op en

indien mogelijk koppel deze

aan een gebeurtcnis

Medio april 2020

Frequentie Aanvankelijkwekelijks interdepartementaal overleg

Vanafnajaar2020 sterkafgenomen overleg gaatalleendooralser

lets te bespreken valt
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2 2 Overzicht Werkprocessen

Betrokkenheid FIN kerndepartement beleids DG s werkprocessen2 2 1

ToelichUng bijderisicoinschatting

mRisicoklassf^ HWe erg is het als

I de informatie

kwijtraakt

Waar bevindt de

informatie zich

Hoog emstig heel kwetsbaarsysteem Direct veil gstellen

nog minder kwetsbaar

systeem

Op termijn

duurzaamheid

verbeteren

ernstig

systeem ongeacht

kwetsbaarheld

Laag niet ernstig Geen

ernstig bijna onkwetsbaar systeem GeenLaag

Werkproces 1 Toeiichting

Naam Werkproces Opstellenen fmanderen van noodpakketten

Naam Betrokken Actor FIN AGT DB AFP AFEP DGBD BZ IRF

Beschrijving van het

werkproces op hoofdl ij nen

Tijdsindicatie De start van 12maart2020

de activiteitenin het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

Tijdsindicatie Het einde van

de activiteitenin het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

Nog lopend

Aan welke procesiiinen is het 4b Continuiteitvitaleprocessenen samenlevlng

4d FInancieel economIsch

Kfikhierals u tekst wiltinvoeren

werkproces te koppelen

Reiatie met de

seiectieiijst en

SelectlelIJstvoorde archlefbeschelden van het kerndepartement

van het ministerie van Financier vanaf 1 januari 2010

Subprocessen
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2 1 2 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

o ve r fi na n cieri ng sb elei d B

2 1 3 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

overfiscaalbeleld B

2 1 4 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

overfiscaalultvoeringsbeleid B

2 1 5 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

overNederlandsfinandeel economisch beleid B

2 1 6 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

over Internationaainnancieel economisch beleid B

2 1 11 Verantwoorden aan de kamer B

5 1 1 Het geven van publieksvoorlichting eindversies

persberichten toespraken publicades tv campagnes en

RiJksoverheid nl [B

5 1 2 Het geven van publieksvoorlichbng totstandkoming

persber1chten toespraken publicades tv campagnes en

RiJksoverheid nl [V5J

5 2 Hetafhandelenvan burgerbrieven WOB verzoekenen

verzoeken om informadedoorde Ombudsman \I5

Risico Is het te voorzien dat

het Diet meer kunnen

beschikken over de gegevens

van dit werkprocesop

termijnkanleiden tot

mogelijke schade of risico s

Risico op

financiele juridische politiek bestuurlijkeof imagoschade

De potendele impactis groot maarde kans dat informatie

verlorengaat verschilt perinformatiestroom

voorwatbetreftde beantwoording van brieven

van burgers en beddjven ditprocesis gewaatdeerd met V5

■ voorwatbetreftmedia als WhatsAppofSignal de

werkafspraakis datbesluitengenomen via berichtenapps

bevestigd worden in een nodtieofvia mail

laag voor wat betreft de formele stukkenstroom over

beleid deze loopt via Digidocen isgewaardeerd meteenB

laag voor wat betreft de e mail deze is nog gedurendelO

Jaaropvraagbaar vooralle DWR accounls van FIN

Risico Produceertditproces Nee

informatie of gegevens die

door niet tijdig te vernietigen Wei risicobij vroegtijdig openbaar maken eris sprakevan

een risico voor de organisatie bedrijfsvertrouwelijke informatie ensoms van gerubriceerde

of anderen opievert informatie

m

ToelichtingWerkproces2
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Naam Werkproces Van exitstrategienaaranderhalvemetersamenleving

Naam Betrokken Actor DCC

Beschrijvingvan Met

werkproces op hoofdl ij nen

Departementsleiding amhtelijken politiek informenenoverdestand

van zaken op nationaal niveau zoals besproken enbesloten in lAO

ACC 19 ICCb en MCCb en de inbreng vanuit FIN daarbij

O a deopzetvande permanenteprojectDrganisatieCOVID 19 bij nu

bet DG COVID 19

Tijdsindicatie De start van

de activiteiten in het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

18mei2020

Tijdsindicatie Het einde van

de activiteiten in het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

Nog lopen

Aan welke procesliinen is het

werkproces te koppelen

5 Afschgling

Reiatie met de

seiectieiijst en

Selectielijstvoorde archiefbescheiden van het kemdepartement

van het ministerie van Financien vanafl januari 2010

Subprocessen

2 1 2 Ontwikkelen voorbereiden vaststeiien van en adviseren

overfinancieringsbeieid B

2 1 3 Ontwikkelen voorbereiden vaststeiien van en adviseren

overfiscaalbeieid B

2 1 4 Ontwikkelen voorbereiden vaststeiien van en adviseren

overfiscaaluitvoeringsbeleid B

2 1 5 Ontwikkelen voorbereiden vaststeiien van en adviseren

overNederiandsfinandeel economisch beieid B

2 1 6 Ontwikkelen voorbereiden vaststeiien van en adviseren

o ver interna bona ai finandee i economisch beieid B

2 1 11 Verantwoorden aan de kamer B

2 3 Het advise renvan andereoveriieidsorganisabesover

uitvoe ring van beieid V20

3 2 Adviseren overwet en regeigevingaanandere

departementen V20

Risico Is het te voorzien dat

het Diet meer kunnen

beschikken over de gegevens

Risico op

financiele juridische poiitiek bestuuriijkeof imagoschade
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I van dit werkprocesop

termijnkanleiden tot

mogelijke schade of risico s

De potentiele impactis groot maarde kans datinformatie

verlorengaat verschilt perinformatiestroom

• voorwat betreft media ala WhatsAppof

Signal de werkafspraak is dat besluitengenomen via

berichtEnapps bevestigd worden in een nobtie ofvia

mail

• laag voor wat betreft de formelestukkenstroom over

beleid deze looptvia Digidocen isgewaardeerdmet

een B

• laag voor wat betreft de e mail deze is nog

gedurendelO jaaropvraagbaarvooralie DWR

accDunts van FIN

Risico Produceertditproces Nee

informatie of gegevens die

door niet tijdig te vernietigen

een risico voor de organisatie

of anderen opievert

Werkproces2 Toelichting

Naam Werkproces Steun aan individuelebedrijvenen staatsdeelnemingen

Naam Betrokken Actor FIN AFEP BOA COMM IRF

Beschrijvingvan Met

werkproces op hoofdl ij nen

Uitvoeringte geven aan bedrijfsspedfieke en eventuele generieke

steun aanbedrijven in hetkader van COVID 19 i s m EZK

Verantwoordelijkheid voorstaatsdeelnemingen finandele instellingen

en bedrijven waarEKVCExportfinanderingsvraagstukken speeltligt

bIJ FIN Voorovehgebedrijven ligtvoortouwbij EZK

Tijdsindicatie De start van

de activiteitenin het

werkprocesn a v de COVID

19 crisis

Medio April 2020

Tijdsindicatie Het einde van is nog lopend

de activiteitenin het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

Aan weike procesliinen is het

werkproces te koppeien

4b Continuitsitvitaleprocessen en samenteving

4d Fmandeel economisch
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Relatie met de

selectielijst en

Selectielijstvoorde archiefbescheiden van het kemdepartement

van het ministerie van Financien vanafljanuari 2010

Subprocessen

10 1 1 Staatsdeelnemingen B

2 1 11 Verantwoorden aan de kamer B

5 1 1 Hetgeven van pubiieksvoorlichting eindversies

persberichten toespraken pubiicatjes tv campagnesen

Rijksoverheid nl B

5 1 2 Hetgeven van pubiieksvoorlichting totstandkoming

persberichten toespraken publi cades tv campagnes en

Rijksoverheid nl V5

5 2 Het afhandelenvan burgerbrieven WOB verzoeken en

verzoekenom informatiedoorde Ombudsman CV5

Risico Is het te voorzien dat

het niet meer kunnen

beschikken over de gegevens

van dit werkprocesop

termijnkanleiden tot

mogelijke schade of risico s

Risico op

financiele juridische politiek bestuurlijkeof imagoschade

De potendele impactis groot maarde tens dat informatie

verlorengaat verschilt perinformatiestroom

1 voorwatbetreftde beantwoording van brieven

van burgers en bedrijven ditprocesis gewaardeerd met V5

voor wat betreft media als WhatsAppofSignal de

werkafspraakis datbesluitengenomen via berichtenapps

bevestigdworden ineen notitieofvia mail

laag voor wat betreft de formele stukkenstroom over

beieid deze loopt via Digidocen is gewaardeerd meteena

laag voor wat betreft de e mail deze is nog gedurendelO

jaaropvraagbaarvooralle DWR accounts van FIN

I

Risico Produceertditproces Nee

informatie of gegevens die

door niet tijdig te vernietigen Wei risicobij vroegtijdigopenbaarmaken er is sprake van

een risico voor de organisatie bedrijfsvertrouwelijke informatie ensoms van gerubriceerde

of anderen opievert informatie

Werkproces2 Toelichting

Naam Werkproces Europese ontwikkelingen in destrijdtegen COVID 19

Naam Betrokken Actor MIN FIN TG BFB AFEP

Pagina 44 van 63

1583701 00002



Versie September 20211 Afbakeningsdocument Ministerie van

Financien concembreed

Beschrijvingvan het

werkprocesop hoofdlijnen

Klikhierals u tekst wiltinvoeren

Tijdsindicatie De start van

de activiteitenin het

werkprocesn a v de COVID

19 crisis

10 3 2020

Tijdsindicatie Het einde van

de activiteitenin het

werkprocesn a v de COVID

19 crisis

Is nog lopend

2 UitbraakCovid 19 in EuropaAan weike procesiMnen is het

werkproces te koppeien

Reiatie met de

seiectieiijst en

Selectielijstvoorde ardiiefbescheiden van het kerndepartement

van het ministerie van Financien vanaf 1 januari 2010

Subprocessen

2 1 6 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

over Internationaalfinancieel economischbeieid B

2 1 11 Verantwootden aan de kamer B

10 3 1 Verzekerenvan betalings en investeringsrisico s VIO
^

5 1 1 Hetgeven van publieksvoorlichbng eindvetsies

persbeiichten toespraken pubii cades tv ca trip agnes en

RiJksoverheid nl B

5 1 2 Hetgeven van publieksvoorlichting totstandkoming

persberichten toespraken publi cades tv ca trip agnes en

Rijksoverheid nl V5

5 2 Het afhandelen van burgerbrieven WOB verzoeken en

verzoekenom Informadedoorde Ombudsman V5

13 8Het deelnemen aan Internationale organisatles V5

Risico Is het te voorzien dat

het niet meer kunnen

beschikken over de gegevens

van dit werkprocesop

termijnkanieiden tot

mogeiijke schade of risico s

Risico op

financieie juridische politiek bestuurlijkeof imagoschade

De potentiele impactis groot maarde kans dat informatie

verlorengaat verschiit perinformatiestroom

ir
■

■ voorwatbetreftdevoorbereiding van

besprekingen meVbij intemationaleorganisaties zoalsIMF

Wereldbankgroepof ECB Dit procesisgewaardeerdmet

Vernietigenna Sjaar

3 Er is een nieuw kader opgesteld als gevolg van de crisis De totstandkoming is binnen scope van de hotspot de

uitvoering van deze regeling plaatsen we buiten scope De waardering hiervan blijft deitialve VIO
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midd [ voorwatbetreftdebeantwoording van brieven

van burgers en bedljven ditprocesis gewaardeerd met V5

r voor wat betreft media als WhatsAppofSignal de

werkafspraakis datbesluitengenomen via berichtenapps

bevestigdworden ineen nobtieofvia mail

laag voor wat betreft de formele stukkenstroom over

beleid deze loopt via Digidocen is gewaardeerd meteenB

laag voor wat betreft de e maii deze is nog gedurendelO

jaaropvraagbaar vooralie DWR accounts van FIN

Risico Produceertditproces Nee

informatie of gegevens die

door niet tijdig te vernietigen Wei risicobij vroegtijdig openbaar maken er is sprake van

een risico voor de organisatie bedrijfsvertrouweiijke informatie ensoms van gerubriceerde

of anderen opievert informatie

Werkproces2 Toelichting

Naam Werkproces Werkzaamhedenop weg naar Prinsjesdag 20 20 begroting en

hervormingen

I Naam Betrokken Actor BZ IRF HDFEZ AFP AFEP

Beschrijvingvan het

werkproces op hoofdl ij nen

Verwerken budgettaire consequenUesvan de COVID 19 crisis voorde

Rijksbegroting

Tijdsindicatie De start van

de activiteiten in het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

12 3 2020

Tijdsindicatie Het einde van

de activiteiten in het

werkproces n a v de COVID

19 crisis

Werkproces is nog lopend

Aan welke orocesliinen is het

werkproces te koppelen

4d Financieei economisch

Klikhierals u tekst wiltinvoeren

Relatie met de

selectielijst en

Selectielijstvoorde archiefbescheiden van het kerndepartement

van het ministerie van Financien

vanaf 1 januari 2010

Subprocessen
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2 1 8 Ontwikkelen voorbereiden vaststellen van en adviseren

overen evalueren van rijksbegrotingsbeleid B

2 3 Met advise pen van andereovertieidsorganisatiesover

uitvoeringvan beleid V20

3 2 Adviseren overwet en regelgevingaanandere

departementen V20

Risico Is het te voorzien dat

Met niet meer kunnen

beschikken over de gegevens

van dit werkprocesop

termijnkanleiden tot

mogelijke schade of risico s

Risico op

financielejuridische politiek bestuurlijkeofimagoschade
I

De potentiele impactis groot maarde kansdatdit gebeurtis

verschiitperinformatiestroom

17 76 T voorwatbetreftdeformelestukkenstraom van

IRF deze looptvia Digidoc en is voor eenbelangtijkdeel

MR adviezen gewaardeerd metV20

voor wat betreft media a Is WhatsApp of Signal de

werkafspraakis datbesluitengenomen via berichtenapps

bevestigd worden in een notitieofvia mail

laag voor wat betreft de formele stukkenstroom over

beleid deze loopt via Digidoc en is gewaardeerd meteen B

laag voor wat betreft de e mail deze is nog gedurendelO

jaaropvraagbaar vooralle DWR accounts van FIN

Risico Produceertditproces Nee

informatie of gegevens die

door niet tijdig te vernietigen Wei risicobij vroegtijdig openbaar maken er issomssprakevan

een risico voor de organisatie gerubriceetde informatie Budgettaire Informatie is vertrouwelijktot

moment van publicatieof anderen opievert

Betrokkenheid FIN uitvoerings DG s Belastingdienst Douane Toeslagen

werkprocessen

2 2 2

Werkproces 1 Toelichting

Naam Werkproces Continuiteit bedrijfekritischeen vitale proceffien

Naam Betrokken Actor CMT BD en CMTalle directies zieactorenoverzicht

Beschrijvingvan het

werkproces op hoofdlgnen

Zorg d ra ge n VO o r d e vo ort breng ing va n reg ul iere we rkza amheden i n

het fiscaal heffen innen en toekennen Daamaasthet uitvoer geven

aan verbijzonderde wetgeving zoals tijdelijke Douane verordeningen

en tegemoetkomingen in belasting zaken Tevens hetmogelijkmaken

en stimuleren vanthuiswerken

I
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Tijdsindicatie De start van

de activiteitenin het

werkprocesn a v de COVID

19 crisis

• Wanneeris het werkproces van startgegaan Wat was de

betrokkenheidvan uworganisatie

Naderte bepalen zieactoren

Tijdsindicatie Het einde van

de activiteitenin het

werkprocesn a v de COVID

19 crisis

• Als de activiteitsn voorhet werkproaes nog actueel is neem

dan op Werkproces Xis nog lopend

Werkproces 1 is nog lopend

Aan weike procesiiinen is het

werkproces te koppeien

4b Continuiteitvitaieprocessen en samenieving

En Bedrijfskritische processen

I
SelectielijstBeieiden onderstBunendeprocessen BeiastingdienstReiatie met de

selectielijst en

Handeling 1 Het opstelien van beieid en regeigeving met betrekking

tot deprimaireprocessen wetteiijke taken van de Beiastingdienst

Waardering B

Handeling 9 Het insteiien wijzigen opheffen en verzeifstandigenvan

organ satieonderdelen

Waardering B

Risico Is het te voorzien dat

het niet meer kunnen

beschikken over de gegevens

van dit werkproces op

termijnkanleiden tot

mogeiijke schade of risico s

Risico is Hoog In dezin vanjuridische alsimagoschadeloopt

de overheid op poiitiek en bestuurlijk niveau een risico

Risico Produceertditproces Aiteinformatiediedeuitvoerbetreft Dit wordtonderreguliere

informatie of gegevens die taakuitvoeringonderdegeidendeselectieiijsten gearchiveerd

door niet tijdig te vernietigen

een risico voor de organisatie

of anderen opievert

Overzicht Overlegstructuren2 3

Paragraaf 2 3 is bedoeld om inzicht te krijgen bij weike overlegstructuren de

archiefvormer betrokken is of is geweest Betrokkenheid bij een overleg of

gremium impliceert dat de archiefvormer hie rover informatie heeft ontvangen
en of gecreeerd Door naar de overlegstructuren te kijken brengen we de

informatieknooppunten in kaart

De uitvraag geldt voor zowel interne overleggen als voor interdepartementale en

Internationale premia
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2 3 1 Formele Overlegstructuren Intern

2 3 1 1 De crisisstructuur tot 1 juli 2020

Interdepartementale crisisstructuur Departementaal Beleidsteam DBT

• Secretaris Generaal voorzitter

• Crisiscoordinator

MCCb

Mlnlsteriele Cominissie Crisisbeheersing

Niveau van ministers
• Betrokken DG s of TG

• Betrokken directeuren

iCCb
• Oirecteurcommunicatie

interdepartementale Commissie

Crisisbeheersing

Niveau van DG s

• Een secretaris

Net DBTstaat onder leiding van de SG en

heeft ats doet in geval van een crisis zorg

te dragen voorde departementale

codrdinatie en de interdepartementale

besluitvorming voor te bereiden ICCb

lAO

I nterd epa rtementaa I Afstemm ingsoverleg

Niveau ambtelijk

r
■

DCC

Departementaal Cobrdinatiecentra

Niveau crisiscoordinator

L_

Per 12 03 2020 zijn er verschillende teams opgeschaald binnen Financien

• Met departementaal beleidsteam DBT richt zich onder leiding van de SG op

de strategische besluitvormingsprocessen van het ministerie en vormtde

link naarde politieke top
• Het Beleidsteam Economische effecten BEE staat onder leiding van de TG

Dit team focust zich op de economische effecten van het coronavirus voor

Nederland ende Europese Unie

• Het calamiteitenteam CT staat onder leiding van de PSG Het houdt zich

bezig met de effecten van het coronavirus op het ministerie van Financien

als werkgever De effecten voor de kritieke processen van het departement
vallen hier ook onder Dit team is BUITEN SCOPE van de hotspot
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Om deze drie teams te ondersteunen zijn ooktwee cobrdinatieteams in het leven

geroepen

• Het vraag antwoord team Min Fin beantwoordt alie binnenkomende

vragen vanuit het ministerie van Financien Voor vragen is een speciaal e

mailadres geopend |Persoonsgegevens| Dit team is BUITEN SCOPE van de

hotspot
• Het Informatieteam Min Fin zorgt voor informatievoorziening en

uitwisseiing over het coronavirus Dit team verzamelt veredeit en

verspreidt relevante informatie binnen de Min Fin opgeschaalde teams en

richting het NCC en andere departementen

De crisisstructuur is na 1 juli afgeschaaid Aileen de departementaal
crisiscoordinator is in functie gebieven ais schakei naar en voor de voorbereiding

departementale inbreng in DOC 19 ACC 19 en MCC 19

Weike formeie overlegstructuren zijn er binnen uw organisatie w aar het onderwerp
COVID 19 is besproken

2 3 1 2

Formele Overlegstructuor 2 Toelichting 1

Naam eneventuele afkorting Bestuursraad

Om weike reden is het

onderwerp is het

overlegstructuur behandeld

BR voert overleg overde hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en

uitvoering overde hoofdlijnen van bedrijfsvoeringen overal het

anderedat nodig isvooreen goedfunctionerenvan het ministerie

DaarbiJ komen ookde actueleontwikkelingen aande orde

2 3 2 Ambtelijke voorportalen

In weike ambtelijke voorportalen waarbij uw organisatie betrokken is is de COVID

19 crisis onderwerp van gesprek geweest

2 3 2 1

Interdepartementaal is de afspraak gemaakt hier aileen de gremia op te nemen

waarvoormen het secretariaat voor voert Zie bijiage III voor qverzicht van grema

en archiverende departementen

AmDtelijKvoorportaal oelicnting

Naam eneventuele afkorting n v t

Beschrijvingvan de

betrokkenheid van uw

organisatie bij het overieg

Klikhierals u tekst wiltinvoeren
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Interdepartementale Overteggen2 3 3

2 3 3 1 In welke interdepartementale overleggen waarbij uw organisatie betrokken is

geweest heeft er afstemming plaatsgevonden over de COVID 19 crisis

Interdepartementaal is de afspraak gemaakt hier alleen de gremia op te nemen

waarvoormen het secretariaatvoor voert

Interdepartementaal overleg Toelichting

I
Naam eneventuele afkorting Financieel Managementoverleg FMO

Beschrijving betrokkenheid Secretariaat en organisatie overleg tbvbesprekingbudgettaire zaken

van de organisatie bij het

overleg

Interdepartementaal ove^^^^^lichting

1
Naam eneventuele afkorting Interdepartementaaloverieg Financieel EconomischeZaken lOFEZ

Beschrijving betrokkenheid Secretariaat en organisatie overleg tbvbesprekingbudgettaire zaken

van de organisatie bij het

overleg

2 3 4 Internationale Overleggen

2 3 4 1 Worden er binnen uw organisatie voorbereidende werkzaamheden getroffen voor

besluitvorming inzake COVID 19 binnen Benelux EU NAVO en VN of soortgelijke
verbanden Zo ja iicht toe en vul onderstaande tabel in

incernationaai overieg I oeiicnting

Naam eneventuele afkorting Europese Raad

Beschrijving betrokkenheid Europese eninternationaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

organisatie bij overleg 19

IffoelichtingActor Internationaal

Naam eneventuele afkorting Europese Comn^ssie

Beschrijving betrokkenheid

organisatie bij overieg

Europese eninternaConaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19
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IActor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Eurogroep Ecofin

Beschrijving betrokkenheid

organisatie bij overleg

Deelnamevan bewindspetsonen endepartementalevootbereidingran

de bijeenkomstenvan de Eurograep en Ecofin

Europese eninternatlonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19 focus voorEurogroep met name financiele stabiliteitin de

eurozone Ecofin gaatom financieeleconomischesituatie in gehele EU

Actor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Coreperll

Beschrijving betrokkenheid Europese enintematlonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

organisatie bij overleg 19

Voorbe reid ing e n bespreking voo rSei ien voo rRaad va n M i n isters

In reJatie tot overige actoren2 4

2 4 1 Met welke andere actoren van de centrale overheid heeft uw organisatie contact

gehad over de COVID 19 crisis Licht kort toe waarom dit contact er is was

Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam eneventuele afkorting EZK

Waarom iser contact

geweest

Ivm noodpakketten en ondersteuning individuele bedrijvenen

bedrijfssectoren

1Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam eneventuele afkorting VWS

Persojjnsge^^^i^jjgpstjgggrstggQlfQQl^ PersQonsgegevens |bij de
DG Curatieve zorg van VWS

Waarom iser contact

geweest

Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam eneventuele afkorting SZW
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Waarom iser contact

geweest

Ivm ondersteuning individuele bedrijven en bedrijfssectoren

Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam en eventuele afkorting BZ

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternatonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam en eventuele afkorting AZ

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternatonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

Actor Centrale Overheid Toelichtino

Naam en eventuele afkorting Alle departementen m n directies FEZ

Waarom iser contact

geweest

ivm budgettairebesluitvormingen inddenteiesuppietnire begrotingen

Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam en eventuele afkorting DNB AFM

Waarom iser contact

geweest

Overieg in hetkadervan het bewarenvan de finandele stabiiiteit

Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam eneventueie afkorting Permanentevertegenwoordiging PV EU

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternabonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

1Actor Centrale Overheid Toelichting

Naam eneventueie afkorting Algemene Rekenkamer
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Waarom iser contact

geweest

Budg ettaire a ctualiteit

I

2 4 2 Met wetke internationale actoren heeft uw organisatie contact gehad Licht kort

toe waarom dit contact eris was

Actor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Europees Stabiliteitsmedianisme ESM

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternatonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

i

Actor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Europese Investieringsbank EIB

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternaBonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

ToelichtingActor Internationaal

Naam eneventuele afkorting Kiesgroepkantoren Iritemationale Financieleinsteilingen IFI s

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternationaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

Actor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Internationaai MonetairFonds IMF

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternattonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID
I
19

Actor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Wereidbank

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternationaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

Actor Internationaal Toelichting
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Naam eneventuele afkorting Europese BankvoorWederopbouwen Ontwlkkeling EBRD

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternatonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

Actor Internationaal Toelichting

Naam eneventuele afkorting Asian Infrastructure Investment Bank AllB
I

Waarom iser contact

geweest

Europese eninternadonaleontwikkelingenin de strijd tegen COVID

19

Met welke actoren van de lokale overheid heeft uw organisatie contact gehad
Licht kort toe waarom dit contact er is was

2 4 3

Actor LOKQio Ovornoici loeiicnting

Naam eneventueie afkorting VNG en IPO

Waarom iser contact

geweest

Financieie positiemedeoverheden

Met welke particullere niet overheidactoren heeft uw organisatie contact gehad
Licht kort toe waarom dit contact er is was

2 4 4

^ctor Particulier niet

overheid

Toeiichting

Naam eneventueie afkorting AFKL AirFrance KLM

BNG BankNederlandseGemeenten

FMOEntrepeneurial Deveiopment Bank

HBR Havenbedrijf Rotterdam

Holland CasinoBV

Invest NL

Nederlandse LotsrijBV

NS

NWB Nederlandse Watersdiapsbank

Tennet

Waarom iser contact

geweest

Over de impact van de crisis op financieie positie van deze

staatsdeelnemingen

Ij^pr Particulier niet

overheid

Toeiichting

j
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Naam eneventuele afkorting AtradiusDutchState Business ADSB

Nauta Dutihl

KPMG

Verbond van verzekeraars

Waarom iser contact

geweest

Overde vormgeving van en communicaSeovereen pakketspedale

maatregelenophetgebiedvanexportkred ietverze kering voo r

Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen diensten of aannemens

en ingenieursdie internationaai opereren in dezecrisisperiode
I

Altor Particulier niet

overheid

Toelichting

Naam eneventuele afkorting | Nederlandse Vereniging van Banken NVB VNO NCW en andere

koepelorganisaties

Waarom iser contact

geweest

Over impact van de ontwikkelingen op de ieden en de roi van banken

in de uitvoering van steunmaatregeien

1
Actor Particulier niet

overheid

Toelichting

Naam eneventuele afkorting Financieie insteilingen

Waarom iser contact

geweest

Overde invioed van de covid 19crisis opde stabiliteit en het

functionsrenvan financielesector

i

Tijdslijn2 5

Is ereen tijdslijn of logboek m b t de betrokkenheid van uw organisatie bij de

gebeurtenissen n a v COVID 19 bijgehouden en beschikbaar Zo ja voeg deze toe

2 5 1

Is beschreven in de sitraps deze bevinden zich in het archief van het DCC Zijn
niet bilqevoeqd
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Begrippenlijst3

Actor

Een actor seen persoon zoals bij de politieke leiding organisatieonderdeel werk

of projectgroep die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het uitvoeren van

werkzaamheden omtrent de COVID 19 crisis

Archiefvormer

Persoon groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van

zijn of haar activiteiten heeft

Bron httD archiefwiki ora wiki archiefvormer

Bestand

Groep vastgeiegde geaevens of docunnenten bijeengebracht met een bepaald doel

en in onderlinge samenhang te raadplegen
Bron http archiefwiki org wiki Bestand

Document

Geheel van samenhangende gegevens vastgelegd op een of meer

gegevensdragers
Bron http archiefwiki oro wiki Document

Dossier

Logisch geheel raooreaaatj van documenten die betrekking hebben op een zaak of

een object
Bron http archiefwiki oro wiki Dossier

Handelingsnummer

Voignummer van de handeling zoals vastgelegd in een Basis Selectie Document

BSD Het gebruik van de term handeling is 2015 vervangen door proces

Bron https www nationaalarchief nl archiveren kennisbank veelgestelde vragen

over waarderen en selecteren collapse 46

Hotspot
Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of intensieve

interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling Het gaat dus om

zaken die veel maatschappelijke beroering veroorzaken Het doel is om er voorte

zorgen dat de archiefbescheiden die betrekking hebben op hotspots in de

samenleving worden aangewezen voor blijvende bewaring Bron

http www nationaalarchief nl sites default files docs 20150327 na handreikinaws

belangen in balans vl 0a pdf

Informatieobject
Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit Bron

https www nationaalarchief nl archiveren kennisbank informatieobiect

Procesnummer
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Volgnummer van het werkproces zoals vastgelegd in een selectielijst Bron

httDs www nationaalarchief nl archiveren kennisbank veelQestelde vraQen over

waarderen en selecte ren collapse 446

SelectieUjst
Staatvan categorieen archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende

bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen met opgave van de

termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden
Bron http archiefwiki orQ wiki selectieliist

Waardering
Activiteit binnen de selectie waarbij wordt bepaald welke categorieen

archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen

al dan niet ondertoekenning van bewaartermijnen
Bron http archiefwiki ora wiki waarderina

Werkproces

Samenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak

Bron https www nationaalarchief nl archiveren kennisbank proces

Zorgdrager

Degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden

Bron http archiefwiki orQ wiki zoradraaer

Pagina 58 van 63

1583701 00002



Versie September 20211 Afbakeningsdocument Ministerie van

Financien concembreed

Bijlage 1 maatregelentabel kerndepartement

Structurele maatregelen monitoring toe name Covid 19 gerelateerde informatie bestanden in

Digidocen op afdelingsschijven

hotspotmonitorinrichten en hotspotlijst publicerenismCFD lHH

herhaiing uitvraagnieuwe actoren nieuweprocessenin voorjaaren
zomer2021

1
i

Mjaatregefen

ii^on proces

I
Digidoc

Crisisorga nisatie ]a iaag
Bewaren

Ja geen

Totstandkoming beleiden

maatregelen notibes

Iaag
Bewaren

]a ja geen

Exportkredietsn alleen

kaderstelling
Iaag
Bewaren

ja geen

Financiering alleen

financieringsplan
Iaag
Bewaren

ja geen

MR en onderraden ja Iaag Uitsluiten van

vernietigingdoor
1 evt splitsen
dossier

2 aanpassen

waardering in

Digidocin B

3 hotspot als

handeling
toevoegen aan

Digidoc

nee

Vernietigenna
20 jr

Voorbereidingd eel name

Internationale organisaties

midden

Vernietigen
na 5 jr

ja nee

Budg ettaire I n passing
maatregelen

ja Iaag
Vernietigen na

20 jr

nee

Burgerbrieven ja midden

Vernietigen
na 5 jr

nee

MaatregelenOrganisatieen

personeel

nvt nvt nvtnee

Maatregelengebouwen
thuiswerken

nvt nvt nvtnee

Afdelingsschijven N ]a voorwat
betreft bij
bovenstaande

processen

midden creeren a wareness

bijdirectiesmet
rapportage

nee
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Persoonlijke schijven H laag geen aannameis

datversiesin het

persoonlijke
domein nog niet

archiefwaardig ziji
en dus buiten

scope

nee nee

E mailboxen Ja voorwat
betreft

bovenstaande

processen

laag
bewaard

gedurende 10

Koppeling
exchangeaan
Zoeken Vind voor

import in Digidoc
van relevante mail

bijsleutelfuncties

nee

ji }

Berichtenapps ja midden 1 Bepalen

omvang probleem
doorte informenen

naar behoefte om

berichtente

LATEN archiveren

2 {met Doc

Dire kt realise pen

opiossing voor
selectie relevante

berichtenen

archivering

nee

voorwat betreft

besluitvorming
die niet op een

anderewijze is

vastgelegd

Onduidelijkis in

hoeverredit is

gebeurd
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Bijlage 2 overzicht secretariaten andere departementen

Qverleg Categorie Departement secretariaat

Politieke leidinq JenV NCTVMCCb

ICCb Hooq ambteliik JenV NCTV

lAO Laaq ambteliik JenV NCTV

NKC Ambtelilk JenV NCTV

OMT Adviesorgaan RIVM

Bestuurltjk Afstemmingsoverleg BAO Adviesorgaan VWS

Proiectdirecteurenoverlea Covrd 19 Proiectdirecteuren JenV NCTV

Cabshuisoverleg Politieke leiding AZ

MCC 19 Politieke leidinq Jenv

AmbtelijkACC 19 JenV

Ministerraad RijksministetTaad Politieke leiding A2

Ministeriele overleqqen Politieke leidinq AZ

Onderraden Politieke leiding AZ

Viifhoek Informeel AZ

Ambtelijke voorportalen Ambtelijk

Proiectqroep PBM buiten de zorq Ambtelilk VWS
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Bijlage 3 overzicht selectielijsten ministerie van Financien

Selectielijsten onder zorgdragerschap van de minister van Financien

Generieke Selectieiiistkerndepartementvan Financien vanaf 1 lanuari

2010

Basisselectiedocument voor de neerslaa van de werknrocessen van de

Belastinadienst Douane over de periode vanaf 1996

Selectielilst voor de neerslaa van de werkprocessen van

Belastinodienst regio s T Blauwe processen l vanaf 2007

Selectielilst voor de administratieve neerslaa van de orimaire

werkprocessen van Belastinadienst FIOD over de periode vanaf 1945

Selectielilst voor de neerslaa van de handeiinaen van

Belastinadienst Toeslaaen fBD T met inaana van 2004

Selectielilst voor de administratieve neerslaa van de beleids en

ondersteunende processen van de Belastinadienst overde periode vanaf

2007
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