
ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Tot 1 januari 2021 was dat de volgende passage

Als in een ministerie sprake is van een ClO stelsel waarbinnen er een departementale CIO is en grate

onderdelen en ofbaten lastendiensten over een eigen CIO beschikken zijn deze CIO s

verantwoordetijk voor bun informatievoorziening en leggen zij verantwoording afaan de

departementale CIO

Het Besluit ClO stelsel Rijksdienst 2021 stelt

De minister die belast is met de leiding van een ministerie draagt er zorg voor dat voor

dienstonderdelen met een substantieel portfolio van informatiesystemen een eigen CIO wordt

aangesteld

De CIO van een dienstonderdeel is belast met de ontwikkeling en de coordinatie van bet

informatievoorzienings en digitaliseringsbeleid voor het dienstonderdeel en het zorgdragen
voor de ontwikkeling en hetbeheer van de informatiesystemen van het dienstonderdeel

conform ditbeleid De taken en bevoegdheden van de CIO van een dienstonderdeel zijn een

afgeleide van de taken en bevoegdheden van de departementale CIO bedoeld in de artikelen

4 en 5 noot onderzoekers Deze artikelen 4 en 5 geven

bevoegdheden om het departementale ICT beleid te coordineren

10 2 e

Het Besluit ClO stelsel Rijksdienst 2021 moet in 2021 en 2022 geimplementeerd zijn Dit biedt

mogelijkheden om ook de werking ervan binnen Fiancien Belastingdienst aan te passen

Het ClO stelsel biedt de mogelijkheid om op onderdelen af te wijken in overleg met Binnenlandse

Zaken De omstandigheid dat zowel [

deel uitmalen van het ClO beraad is zo n afwijking

]als[ jbeiden10 2 e 10 2 e

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

strategie rond datacenters niet een concreet onderwerp van gesprek is in het ClO beraad en het

CTO beraad

Er is een informed beraad van de directeuren van de vier ODC s Hierin bespreken zij onderwerpen

van gemeenschappelijk belang waaronder de door hen geleverde dienstverlening Dit is geen intake

loket voor nieuwe aanvragen voor datacenter dienstverlening

3 6 Refiectie

Het voorgaande relaas toont dat er in het afgelopen decennium heel veel energie is gestoken in

Rijksbrede dienstverlening en inzonderheid ook in de ontwikkeling van datacenters Daarbij zijn

aansprekende resultaten bereikt
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De aangehaalde rapportages lijken het beeld te geven dat er een sluitend stelsel is van ODC s waarbij

de departementen als het ware gedwongen winkelnering hebben bij de ODC s en de ODC s die

klantvragen wel moeten beantwoorden In de praktijk blijkt dit genuanceerd te liggen

Er is wel een globale gerichtheid van elk van de ODC s^ en

zoals een gesprekspartner zei Het is een kleine wereld en

men weet elkaar wel te vinden Maar er zijn tal van

voorbeelden waarbij klanten op zoek zijn naar een ODC

dienstverlener binnen het Rijk en bij de een niet en bij de

ander wel gehoor vinden Of in het geheel geen gehoor

vinden en noodgedwongen de dienstverlening bij een

commerciele partij gaan betrekken Wellicht is het bijgaande

Kabinet legt beheer

diplomatieke communicatie
buiten de EU Kamerleden en

experts verbaasd

British Telecom gaat commuuictitiediensten leveren aaii

^rede^lt^ndse tinibassades en consuiaten in ITO landen

Daannee belandt het diploma rieke netwerk waai over

veiTiouwelijke data worden uitgewisseid niet alleen in

buifenlandse handen maar ook buiten de EU Tlveede

Kamerleden en digitale experts zilirverbaasd

voorbeeld in de Volkskrant van 5 februari 2021 zo een geval

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

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

blauwdrukken of landkaarten voor de doorontwikkeling van het gehele palet van ODC s Voor het

ODC BD was wel een uitgangspunt dat in principe niet in concurrentie werd gehandeld met andere

ODC s Het beeld was dat het veld van de rekencentra en de afnemende diensten zo klein en

overzichtelijk was dat vraag en aanbod op een natuurlijke manier zou matchen

Daarbij speelt een rol dat er wel een plan is gemaakt van overgang van bestaande rekencentra naar

de ODC s maar daarbij is niet een duidelijke verkaveling van nieuwe vragen om dienstverlening

afgesproken Daarvoor is ook niet een centraal loket en er is ons niet gebleken van een strategische
keuze welke activiteiten per se binnen de muren van de ODC s gehuisvest zouden moeten worden

welke prioritieten daarbinnen zouden gelden en welke middelen daarvoor beschikbaar zouden zijn

En dit bezien met een blik op de toekomst gelet op de stormachtige ontwikkeling op data gebied

wat zien we op termijn als ontwikkelingsperspectief van onze ODC s

Ook de Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt hierover geen uitsluitsel De kaders onder het

onderwerp datacentervoorziening geven wel het volgende uitgangspunt aan op het onderwerp

beschikkingsmacht De datacentervoorziening Rijk verwerkt alleen de data die vallen onder de

Nederlandse beschikkingsmacht en geeft daarbij alstoelichting Externe dienstverleners o g v

dataopslag en beheer moeten waarborgen dat zij de door hun beheerde data niet ter beschikking

stellen aan niet Nederlandse overheden Hieruit blijkt dat dit geldt voor alle datacentervoorziening

van de Rijksoverheid niet alleen voor de ODC s De meest recente wijziging van de Enterprise

Architectuur Rijksdienst op dit onderdeel dateert van 2015

Het heeft er de schijn van dat een onderwerp dat tien jaar geleden top of mind was en prominent op

de beleidsagenda stond in de fase van uitvoering is gekomen en daarbij uit het zicht van de

beleidsmakers is geraakt

Wat ook een belangrijke rol speelt is de basiskeuze die bij Compacte Rijksdienst is gemaakt sluit aan

bij organisaties waar kennis en ervaring en vooral ook energie zit Benut die kernen en ontwerp niet

een centraal stelsel van voorzieningen Die laatste keuze was in theorie ook denkbaar geweest en

dat zou voor het onderwerp van dit onderzoek hebben betekend dat er waarschijnlijk onder de

hoede van BZK een centrale ODC organisatie zou zijn ontstaan Het lijdt voor ons geen twijfel dat

de gemaakte keuze een verstandige is geweest het alternatief had zeker niet het resultaat gehad dat

we nu op de website rijksbrededienstverleners nl kunnen zien Wat bij de gemaakte keuze dan wel

belangrijk is is een adequate balans weergegeven in beleid en kaders tussen de
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verantwoordelijkheden op Rijksniveau en de departementale verantwoordelijkheden wil het geheel

werken als een echte ondersteunende infrastructuur Het is de vraag of dit ten aanzien van

datacenter dienstverlening geheel en consequent is doorontwikkeld

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

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

In het volgende hoofdstuk 4 van deze rapportage bezien we hoe de Belastingdienst hiermee in het

afgelopen decennium is omgegaan
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4 Ontwikkeling externe dienstverlening door het ODC Belastingdienst vanaf

2014

In het voorgaande hoofdstuk 3 van deze rapportage hebben we de ODC vorming binnen het Rijk

bezien en sloten we af met de constatering dat er al met al voor een ODC uit de richtlijnen op

Rijksniveau niet een eenduidige kaderstelling is te halen als het gaat om de behandeling van nieuwe

aanvragen voor externe dienstverlening

In dit hoofdstuk bezien we hoe dit binnen de Belastingdienst is aangepakt

4 1 Strategie ODC Belastingdienst 2014

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

vorm van een PowerPoint presentatie Het is niet geheel duidelijk op welk niveau uiteindelijk deze

strategie formeel is vastgesteld In ieder geval is helder dat de strategie op niveau van de directie

]is ontwikkeld en vastgesteld De directie CIE was in die jaren een zelfstandig

bedrijfsonderdeel met volledig mandaat De strategie is afgestemd met | ^0 2 e

In de strategie is sprake van een afwegingskader

10 2 e
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Het kader geeft de volgende afwegingspunten aan

• Continuiteit en performance BD dienstverlening gewaarborgd
• Binnen ODC BD Strategie
• Aanbod kan relatief gemakkelijk opgeschaald
• Weinig investering in maatwerk voor derden

• Weinig verwevenheid met en risico voor het primair proces

• Toekomstbestendige opiossingen
• Timing en planning passen binnen situatie BD en B CIE

• Geen weinig kans op imago schade BD

• Klant blijft politiek bestuurlijk verantwoordelijk
• Geen politieke wettelijke issues
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Vervolgens wordt een ambitie geformuleerd die betrekking heeft op de Rijksbrede rol die bet ODC

BD wil spelen Kernbegrippen daarin zijn

Het ODC BD wil in het dynamische krachtenveld een actieve ro spelen zodat

de belangen van de Belastingdienst zeker gesteld warden Vanuit dot belong
kiest het ODC de ontwikkelingen waar zij een voortrekkersrol wit

4 2 Herijking ODC agenda eind 2015

In de brief van 20 mei 2015 van toenmalig staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer over de

Investeringsagenda belastingdienst staat de volgende uitspraak over het doel van de belastingdienst

Binnen de Belastingdienst bestaan nogal wat verschittende tezingen van het doel van de organisatie
WIe geen helder doel heeft kan nooit slagen

Vanafnu is het doel van de Belastingdienst om met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk van de

verschutdigde belasting te innen

We maken de tax gap zo klein mogelijk

Deze focus op de kerntaak van de Belastingdienst leidt tot een herijking van de ODC agenda In een

memo ter bespreking oordeelsvorming d d 15 12 2015 van

Bestuur Belastingdienst wordt deze geadviseerd akkoord te gaan met de herijkte ODC

dienstverleningsstrategie WiJ hebben deze nota aan de Raad van Bestuur Belastingdienst

aangetroffen als bijiage bij een notitie die door[
CIE vergadering van 16 april 2016 bij het onderwerp Effecten aanscherping uitgangspunten
Alhoewel wij geen verslag van de bespreking oordeelsvorming door de Raad van Bestuur hebben

aangetroffen moeten wij aannemen dat de Herijking ODC dienstverleningsstrategie dus eind 2015 of

begin 2016 door de Raad van Bestuur is geaccordeerd Deze strategic gaat uit van een aanscherping
voor de criteria voor dienstverlening

aan de Raad van10 2 e

] werd ingebracht voor de MT10 2 e

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

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

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

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

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

minimaliseren van de tax gap Het realiseren van de strategische ambities wordt in het document

nog ingekleurd als voIgt
wanneer dit van evidente strategische waarde is voor de Belastingdienst bijvoorbeeld omdat dit

een bijdrage levert aan het versterken van de continuiteit van de Belastingdienstprocessen bijdraagt
aan het realiseren van de Investeringsagenda ofaan het minimaliseren van de tax gap

Het document geeft aan dat de besluitvorming over dienstverlening aan nieuwe externe klanten of

nieuwe diensten aan bestaande klanten altijd plaats vindt door| 10 2^ In het kader van de

besluitvorming wordt ook altijd een impact analyse opgesteld

Inmiddels is eind 2015 begin 2016 de volgende dienstverlening in de sporen 1 en 3 gerealiseerd

Housing NFI spoor 3

Print en scan CIBG spoor 1

Housing Just id spoor 3
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4 3 Topstructuur BD en de invioed op de ODC strategic

In 2017 komen binnen de directie CIE ontwikkelingen op gang gericht op een versterking van het ODC

karakter van de dienstverlening De notitie Topstructuur van de Belastingdienst d d 6 juni 2017 UBR

rapport stelt t a v de opdracht van CIE CIE ontwikkelt zich van een specifiek datacenter voor de

Belastingdienst naar een overheidsbreed inzetbaar datacentrum Hiervoor warden momenteei de

plannen ontwikkeid en besproken De kaders voor de directie IV warden opgestetd door de

concerndirectie iV en databeheersing In een nota van het MT CIE aan 10 2 e Hvan november

2017 wordt dit als voIgt verwoord “Dit is een ambitie die verder reikt dan die uit de ODCstrategie

van 2014 en de berijkte strategie von 2015 waar de overheidsbrede inzetbaarheid duidelijke

beperkingen kende Vanuit CIE perspectief is nu toetsing strategische richting ODCnoodzakelijk om

toekomstvast invulling te geven aan de opdracht uit de topstructuur

Voor de externe dienstverlening waar we in dit onderzoek naar kijken zou het kader volgens

de nota van het MT CIE er als voIgt kunnen uitzien

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

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

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

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

overheidspartijen in het primaire proces faciliteert Veelal rond veiiige uitwisseling deling van data

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

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

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

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

geinitieerd vanuit verandergebied Informatiegestuurd toezicht en inning

De nota aan| I0 2 e leidt niet tot besluitvorming en komt aan de orde bij een werkbezoek vani^e
io 2 e |aan de directie IV op 22 augustus 2018 In deze bespreking wordt geen besluit genomen over

de strategie en wordt afgesproken de nota op de volgende punten aan te passen

Adel verplichf
IS Belastingdienst is een belangrijk onderdeet van de rijksoverheid

IS Als onderdeel van de rijksoverheid ben je als Belastingdienst verplicht om een bijdrage te leveren

aan de rijksoverheid
IS Het datacenter van de Belastingdienst kan als overheidsdatacenter die bijdrage leveren

IS Het datacenter van de Belastingdienst kan bijvoorbeeld gevraagd warden om een bijdrage te

leveren omdat zij specifieke expertise hebben rijksbrede schaalvoordelen kunnen leveren of
continuiteit kunnen borgen
o Het datacenter van de Belastingdienst heeft dus geen groei opdracht maar een inhoudelijke

opdracht om de rijksoverheid te helpen

o Vanuit die gedachte zijn de andere overheidsdatacenters ook geen concurrent maar partijen

waarmee ODC Belastingdienst gezamenlijk de rijksoverheid ondersteunt

IS De afweging voor die bijdrage is altijd vanuit rijksbreed belong

IS De bijdrage mag nooit ten koste van de continuiteits eisen zijn noch van de Belastingdienst noch

ten koste van andere partijen die ODC Belastingdienst bedient de cultuur van het datacenter is

continuiteitsborging en zekerheid
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0 De bijdrage is passend bij bet profiel van ODC Belastingdienst Dit profiel moet nader tot stand

komen aan de hand van casuistiek als voorbeeld de identity bridge BD levert via Logius maar

verzorgt zelfniet defocturering aan de honderden afnemers

0 Per casus wordt de afweging gemaakt en besluitbaar gemaakt Afhankelijk van de casuistiek wordt

bepaald op welk niveau hetbesluit genomen kan warden

0 De casuistiek moet breed warden beoordeeld op maakbaarheid en haaibaarheid Voor korte

termijn en lange termijn en rekening houden met de situatie dat de vraagt wegvatt ofgroter wordt

Het bevat een degelijke risico inschatting vanuit scenario s onderbouwd dat de Belastingdienst het

extra werk er bij kan hebben

o Schoarste op de arbeidsmarkt is geen argument dit geldt hetzelfde voor de andere ODC s

0 Knelpunten die nu warden ervaren op het gebied van governance en financiering warden per casus

uitgewerkt en voorgelegd mede in afstemming met de opdrachtgever Uitgangspunt daarbij is dat

deze zaken gelijk goed warden geregeld en toekomstbestendig warden ingeregeld
a Als het datacenter rijksbreed werkt is er dus oak de bereidheid am rijksbreed staring te ontvangen

Dit vraagt om interdepartementele governance

In een document van 13 September 2018 worden besturingsmodel en O F rapporten van de

Topstructuur zoals per 20 September 2017 geldt vastgelegd De passage over de ODC rol van de

directie IV luidt als voIgt Het datacenter van de directie IV ontwikkelt zich van een specifiek

datacenter voor het DGBD naar een overheidsbreed inzetbaar datacentrum De kaders voor de

directie Informatievoorziening worden opgesteld door de concerndirectie Informatievoorziening en

databeheersing De In de notitie van 6 juni 2017 aangekondigde plannen hebben wij niet in

vastgestelde vorm aangetroffen

4 4 Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst 2019

Het onderwerp externe dienstverlening door de Belastingdienst is inmiddels in een breder verband

onderwerp van gesprek geworden binnen de BD Vanuit de concerndirectie C F is er behoefte aan

een duidelijker financieel kader^ vanuit de directie IVenD de concerndirectie binnen DG BD voor IV

en databeheersing belast met strategie uitvoeringsbeleid en kaderstelling is een nota Rijksbrede

dienstverlening opgesteld in ons bezit concept versie van 3 4 2019 13 45 status concept in deze

nota wordt het Willen Mogen Kunnen kader beschreven en uitgewerkt

Tegelijkertijd lopen er twee aanvragen voor dienstverlening die om besluitvorming vragen Het gaat

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

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

dienstverlening van BD IV aan de FIOD Het lijkt bij ISZW te gaan om drie te onderscheiden vormen

van dienstverlening IDR Forensisch Dossier en housing van staatsgeheime confidentiele data Op 23

april 2019 is door het cluster IV Beleid via

lp^2 T a v de dienstverlening aan de KB luidde dit advies negatief t a v de dienstverlening aan ISZW

luidde het advies voor een van de voorgelegde opties onder stringente voorwaarden positief

]per memo een advies uitgebracht aan |io 2 e10 2 e

In het hoofdstuk 6 over de casuistiek KB en ISZW zal hierop nader worden ingegaan

Het lijkt er op dat de verbreding van de vraagstelling de verschillende perspectieven van de

betrokken eenheden en nieuwe vraagstukken die werden opgeworpen door de casuistiek tot

vertraging in de verdere besluitvorming heeft geleid
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4 4 1 Kader dienstverlening

Pas op 10 oktober 2019 heeft het DT BD een kader dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst vastgesteld Het kader is ingebracht door de directeur van de concerndirectie

Control en Financien Alhoewel reeds sedert april van dat jaar of langer tussen directies IV D C F

en IV wordt gesproken over een meer integraal kader is de invalshoek vanuit financiele principes en

spelregels leidend maar bevat dit ook inhoudelijke voorwaarden Voor een nadere invulling van het

kader voor ICT werkzaamheden wordt een procesafspraak vastgelegd Het verslag van de bespreking
in het DT BD luidt als voIgt

“Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst

Ingebracht door \ iQ 2 e

Het DT BD heeft op 5 juli 2018 het Kader financiele principes en spelregels voor de BD

vastgesteld voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst Het gaat daarbij
deels om richtlijnen waaraan de dienstverlening minimaal moet voldoen als om de

financiele handelwijze
Deze notitie met daarin het kader voor dienstverlening aan externe partijen komt voort

uit de behoefte aan een nadere uitwerking van definanciele principes en spelregels Het kader beoogt
een unIforme werkwijze binnen de dienst en geeft de dienstonderdelen een

set met voorwaarden en richtlijnen voor dienstverlening aan externe partijen

IV D werkt momenteel aan een kader aangaande de ODC strategie voor ICT

werkzaamheden IV D IV en C Fzullen er gezamenlijk zorg voor dragen dat deze

nadere invulling vanuit IV D in lijn is met de concernbrede kaders op dienstverlening aan

externe partijen en duidelijk werkbaar zijn voor IV ACTIE IV D C Fen IV

Besluit

Het DT BD stemt in met het kader voor dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst Dit kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen waaraan

de dienstverlening zal moeten voldoen als de financiele handelwijze Met het kader

wordt voldaan aan de Wet Markt en Overbeid

Het vastgelegde kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst luidt als voIgt

Kader dienstverlening aan oartiien buiten de Belastingdienst

Dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst zitn werkzaamheden ten behoeve van

die partijen door medewerkers van waaronder via detacherina de Belastingdienst en of

het gebruik van overige Belastingdienstmiddelen ten behoeve van die partijen

De dienstverlening aan externe partijen betreft voor de Belastingdienst met name de

bedriitsyoerinaorocessen en of de ondersteunende arocessen Ook is dienstverlening vanuit

het primaire oroces biivoorbeeld in de vorm van detacherina moaeliik bestaande

reaelaevina en richtlijnen maken aeen onderscheid

De Belastingdienst hanteert de votaende indelina wat betreft oartiien buiten de

Belastingdienst

Tweeden Bii tweeden gaat het om dienstverlening aan andere onderdelen — dan de

oraanisatie Belastingdienst van de rechtspersoon Staat in biilaae 2 zijn de oraanisaties

opaenomen die tot de rechtsoersoon Staat behoren Het kernministerie FinanclenS wordt

aanaemerkt als tweede

31

1075001 00079



ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Derden alle partijen buiten de rechtspersoon Staat ziin derden Buitenlandse oraanisaties

waaronder belastinadiensten vallen hier ook onder

De Belastinadienst levert alleen diensten aan tweeden aan derden warden in beoinsel aeen

diensten aeleverd De Belastingdienst komt tot deze alaemene beleidsliin aezien de fiscale

gevolgen bij dienstverlening aan derden de Belastingdienst sluit gezien zijn

toezichthoudende roi oo de fiscale wetaevina eventuele risico s hieroo zo veel als moaeliik op

voorhand uit

Erziin uitzonderinaen oo de alaemene beleidsliin alleen dienstverlening aan tweeden moaeliik

waarbii de facto levering aan derden aan de orde kan ziin Deze —limitatieve uitzonderinaen ziin

Derden ziin niet uit te sluiten als aevolo van riiksbrede afsoraken aanaaande riiksbrede

dienstverlening

uitzonderinaen zijn moaeliik na expliciete instemming door DT Belastingdienst waarbii de

maatschappelUke nut en noodzaak helder

ziin aemaakt en wordt voldaan aan de overiae uitaanaspunten daarvoor zie hierna A t m H

• Voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst aelden de volaende

uitaanaspunten

A Continuiteit van de eigen Belastinadienstprocessen is te alien tiiden aeborad Het leveren van

diensten aan partijen buiten de Belastingdienst staat niet in de weg van de continuiteit van de

Belastinadienst eiaen primaire processen en de ondersteunina daarvan

B De structurele aevoiaen van de aanvuUende dienstverlening zowel budaettair als personele

caoaciteit ziin aeborad voorafaaand aan het totstandkomina van de verplichtina tot het leveren van

diensten

C De doelmatiae inzet van middelen is het uitaanaspunt

D De diensten die de Belastingdienst aan partijen buiten de Belastingdienst levert staan in direct

verband met de diensten die hii intern benodiad heeft voor ziin primaire en daaraan ondersteunende

processen

E De Belastingdienst is neutraal ten aanzien van het aanbieden van diensten aan partijen buiten de

Belastingdienst en neemt aeen actieve houdina aan in het zoeken naar aanvullend te verlenen

diensten tenzii dit duideliik tot het verhoaen van efficientie en of effectiviteit leidt bv het

aezamenliik draaen van de uitaaven}

F De Belastingdienst handelt naar riiksbrede afspraken aanaaande interdepartementale

dienstverlenina Deze riiksbrede afsoraken warden voorafaaand aan besluitvormina inaebracht in DT

Belastingdienst met de expliciete vraag ofde Belastingdienst hiermee instemt Daarbii zijn alle

implicaties van het vooraenomen riiksbrede afspraken inzichteliik aemaakt

G Voorafaaand aan de totstandkomina van een afsoraak tot leveren van diensten niet vallend onder

F aanaaande riiksbrede dienstverlening besluit het DT Belastingdienst tot het aanvullend verlenen

van diensten aan partijen buiten de Belastingdienst conform het mandaatbesluit Daarbii is duideliik

aemaakt dat de dienstverlening aansluit bij de reeds bestaande processen van de Belastingdienst en

dat het leveren van de dienst niet ten koste aaat van de eiaen processen wat betreft flexibiliteit in te
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zetten middelen en de te behalen resultaten en doelstellinaen Onderdeel van de besluitvormina zitn

de inhoudeliike en financiele afspraken betreffende het verlenen van de dienst conform de relevante

kaders daarvoor

H Wanneer sprake is van dienstverlenina aan partijen buiten de Belastingdienst wordt dit altiid

vastaelead waarbii naast de inhoudeliike afspraken bv DVA ook de finanderinasafspraken ziin

opgenomen

Voor de berekenina van de te hanteren tarieven bii dienstverlenina aan oartHen buiten de

Belastingdienst is het niet relevant ofde voorzieninaen die nodia ziin voor die dienstverlenina reeds

deels ziin aefinancierd binnen de reauliere kaders van de Belastingdienst Er aeldt te alien tiide dat

voor deze dienstverlenina de reele intearale uitaaven aedurende de termiin van levering in rekenina

]kan besluitenwordt aebrachtnaar verhoudina van verwacht aebruik Alleen 10 2 e

tot afwiiken hieroo ten behoeve van de besluitvormina in het DTBelastingdienst warden de

afweainaen daartoe meeaenomen

Uitaaven die warden doorbelast aan tweeden en derden warden opaenamen in de bearotina

van het dienstonderdeel onder de uitaaaf en ontvanastenbearotina

Indien de ontvanasten vanuit dienstverlenina aan partijen buiten de Belastingdienst hoaer

ziin dan de daarvoor benodigde aanvullende uitaaven { out ofpocket zai het positieve

verschil warden ingebracht in de besluitvormina over de concernbegroting van de

Belastingdienst

Doorbelaste uitaaven warden geboekt als gerealiseerde ontvanasten

De financiele afspraken die de Belastingdienst maakt met externe oariien over

dienstverlenina ziin in beainsel for better and for worse Uitzonderina

nacalculatie verrekenina kan alleen aan de orde ziin bij

het later constateren van een evident foutieve berekenina van de tarieven of van de in

rekenina aebrachte biidraae

Bii —arote wiiziainaen op inhoud en omvana van
— eerder overeenaekomen dienstverlenina

• De financiele werkwiize uitaaande van het kas en verplichtinaenstelsel bii dienstverlenina

aan partijen buiten de Belastingdienst is in onderstaande schema s opgenomen Conform de

financiele orincioes en soelreaels van de Belastingdienst aeldt dat de financiele administratie

alleen is wordt inaericht volaens het kas verplichtinaen stelsel en dat er op aeen enkele wiize

andere stelsels warden aefaciliteerd in die administratie voor het bepalen van tarieven

De onderzoekers beschouwen het bovenstaande voor de duidelijkheid onderstreepte kader als het

actuele tot op heden geldende overkoepelende kader voor externe dienstverlening door de BD

4 4 2 Implementatie 2020 van het kader voor externe dienstverlening

Ter uitvoering van de bovengenoemde procesafspraak is een procedure WMKtoets Rijksbrede

dienstverlening vastgesteld in de driehoek IV D op 14 februari 2020 Op 12 maart 2020 is deze voor

kennisgeving aangenomen door het DT BD
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De procedure wordt hieronder weergegeven de toelichting uitgangspunten zijn opgenomen in

bijiage 1

De procedure is grafisch weergegeven als een zgn Swimming lane zie bijiage 2 en wordt

momenteel toegepast binnen de organisatie in oktober 2019 is binnen de Directie iV reeds een

start gemaakt met een organisatieoverstijgende werkgroep om de eerder genoemde WKM toets te

implementeren
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gtap Termijii Toelichtini]
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Op 11 mei 2020 is de voortgang van de implementatie van het kader voor externe dienstverlening

uitvoerig aan de orde gekomen in het MTIV In dit kader is o a een stuurgroep ingesteld met de

volgende opdracht

Achtergmnd en rationale

o Zorgdragen dat dienstverlening aan partijen buiten de Bd conform kaders

en richtlijnen tot stand komt na expliciete besluitvorming in de juiste gremia Bevorderen van imago

Bd

Doel

o In DT vastgestelde kader voor dienstverlening aan partijen buiten de Bd voorzien van een

implementatie o b v een werkbare en gedragen procedure
o Lopende dossiers in goed banen leiden door bevorderen von het volgen van de Juiste procedure

Voor de volledige tekst van de opdracht zie bijiage 3

Uit MT IV verslag 11 5 2020 terzake

De MT leden spreken afdat na vaststelling van het instelplan CTO en de komst van

het voorstel bestuurlijk wordt opgewerkt door\ lQ 2 e \in samenwerking met lQ 2 e | Met als doel het

formaliseren van de besluitvorming voor de ODC diensten op basis van eenformeel op

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

ODC strategie namens |lQ 2 e[ ter vaststelling kan warden aangeboden aan het DTBD Tot die tijd
warden de huidige kaders gevoigd

10 2 e

4 5 Ontwikkelingen m b t de corona app

Vanaf april 2020 wordt binnen de interdepartementale crisisorganisatie covid 19 op verzoek van de

minister van VWS onder hoge druk gewerkt aan de ontwikkeling van een corona app ICT

deskundigen uit vele overheidsonderdelen en ook uitde markt worden hierbij betrokken

Ook app ontwikkelaars van de Belastingdienst zijn betrokken bij dit proces en leveren hun

denkkracht Hierdoor komt ook het ODC BD in beeld als een mogelijke host voor het draaien van

deze app Er zijn weinig andere rekencentra in staat om dezefunctie te vervullen en vanuit de

Ministeriele Commissie Crisisbestrijding wordt een dringend beroep gedaan op de politieke en

ambtelijke top van Financien Belastingdienst om hieraan mee te werken Een dergelijke taak is

echter hoezeer het landsbelang en de crisisbeheersing van belang waren niet in te passen in het

kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst Uiteindelijk is deze taak ook niet bij het

ODC BDterecht gekomen De[
hij over de corona app aantrof een evaluatie laten doen naar het verloop van dat proces Die

evaluatie heeft tot een verdere aanscherping van het proces van intake van externe dienstverlening

geleid

]uit zorg over het onordelijke proces dat10 2 e

4 6 Reflectie

Dit hoofdstuk bedoelt vooral een antwoord te geven op de vraag of er een werkende kaderstellende

ODC strategie voor het door de Directie Informatievoorziening van de Belastingdienst aanvaarden

van opdrachten voor externe dienstverlening door het rekencentrum van de BD was Om dat

antwoord te kunnen geven is een aanscherping van het begrip kaderstellende strategic

noodzakelijk Bij ons onderzoek is gebleken dat er in dit kader meerdere begrippen werden gebruikt

Er worden vooral de aanduidingen strategie en kader gebruikt Voor ons onderzoek maken we

een onderscheid tussen die begrippen Strategic is voor ons een meer lange termijn gerichte
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activiteit die de ontwikkeling van de organisatie binnen haar omgeving richting kan geven Strategie

vioeit voort uit de missie van de organisatie die het Waarom van de organisatie kernachtig

weergeeft Een kader is als uitwerking van de strategie een set van afspraken waarbinnen

besluiten met een werking op korte en middenlange termijn genomen kunnen worden Een

strategie heeft een meer pro actief karakter een kader bepaalt de ruimte voor het handelen in een

bestaande context

Uit de in de voorgaande paragraven gegeven beschrijving kan bepaald niet worden opgemaakt dat

het vraagstuk van de externe dienst dienstverlening op IV gebied van de Belastingdienst sedert de

totstandkoming van het ODC BD geen aandacht heeft gehad Er is in 2014 begonnen met het

opstellen van een strategie en het vraagstuk op welke gronden moest worden bepaald of verzoeken

tot externe dienstverlening konden worden gehonoreerd is ook in de jaren daarna veel aan de orde

geweest Volgens de onderzoekers is daarbij vooral gezocht naar criteria waarop binnenkomende

verzoeken konden worden getoetst en niet naar een strategisch profiel van de door het ODC BD

gewenste positie als overheidsdatacentrum Opvallend is ook zoals we in hoofdstuk 3 hebben

gezien dat in de periode 2011 2014 waarin de ODC vorming Rijksbreed tot stand kwam ergeen

overkoepelende afspraken zijn gemaakt over verdeling van taken over de ODC s of over speerpunten

in de doorontwikkeling van de ODC s De onderzoekers hebben hier in ieder geval geen documenten

of andere aanknopingspunten voor aangetroffen en evenmin is dit in de gesprekken aangevoerd Er

waarin zaken van

gemeenschappelijk belang worden besproken een formeel single point of entry intake loket van

de ODC s is dit niet Vanuit dit informeel overleg is wel de suggestie aan io 2 e | gedaan om meer

regie te nemen maar die regie is niet tot stand gekomen

was en is een informeel overleg tussen 10 2 e

Vanuit de Belastingdienst is niet verder aangedrongen op doorontwikkeling of regie op de

taak rolverdeling tussen de ODC s In 2014 is gekozen voor een meelift scenario in de ODC

vorming Er is vooral gekeken naar de inpasbaarheid van binnenkomende aanvragen Bij de groei van

de externe dienstverlening in de jaren daarna is er weinig strategische aandacht geweest voor het

landschap waarbinnen het ODC BD zich ontwikkelde De onderzoekers constateren met de

wetenschap van nu wel dat het gebrek aan die aandacht de organisatie in de Jaren daarna veel

bestuurlijke drukte en onhelderheid heeft opgeleverd

Bij dit gebrek aan helderheid koersen medewerkers ook op signalen vanuit de top Dan maakt het

wel uit of I io 2 e ^de continuiteit van de eigen processen sterk benadrukt en[
adagium Noblesse oblige uitspreekt en daarmee impliciet een voortrekkersrol op het gebeid van

externe dienstverlening aangeeft

het10 2 6

Bij gebrek aan verkaveling tussen de ODC s is door de verantwoordelijke managers bij de BD wel een

gedragslijn gehanteerd i v m de verhoudingtot de andere ODC s Er werd vermeden om

concurrerend te handelen De onderzoekers hebben geen aanleiding gevonden om te

veronderstellen dat hier niet naar werd gehandeld

Vanaf 2014 is het vraagstuk van de kaders voor de externe dienstverlening intern wel geadresseerd

Aanvankelijk binnen de directie IV toen CIE daarna ook in het Directieteam van de Belastingdienst

eind 2015 In de documenten wordt gesproken over ODC strategie of Road map maar deze kunnen

gezien de inhoud niet zo worden gezien In feite zijn het kaders voor de beoordeling van

binnenkomende verzoeken De ontwikkeling van de kaders loopt echter wel steeds parallel met de

intake van concrete dienstverlening De dynamiek van de concrete intake processen leidt er toe dat

daar vaak al een point of no return is bereikt voordat de kadervorming tot op het juiste niveau is
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afgerond Het voorgaande is zeker ook het geval met de aanscherping van het kader in 2019 De

beslissing over de dienstvedening aan ISZW werd genomen in mei 2019 terwiji het kader 2019 pas in

oktober 2019 in het DT BD werd vastgesteld Het lijkt er op dat de ontwikkeling van de interne

kaders na 2017 vertraging heeft opgelopen doordat de nieuwe rolverdelingtussen directies die het

gevolg was van de invoering van de Topstructuur nog niet was uitgekristalliseerd Paragraaf 3 3 van

de Topstructuur over Sturing in de driehoek kaderstelling uitvoering ondersteuning is naar ons

oordeel een belangrijk kader steeds naar terug te grijpen

Bij de ontwikkeling van de kaders voor de externe dienstverlening binnen de Belastingdienst is steeds

de spanning of worsteling tussen twee polen zichtbaar de pool van de borging van de continu iteit

van de primaire processen van de Belastingdienst en de pool van de rijksbrede taken die de ODC

status met zich mee brengt Wij hebben in de besluitvormingsprocessen geen eenzijdige focus op

een van de twee polen gezien Vermoedelijk heeft deze spanning tussen borging van continu iteit van

BD processen en Rijksbrede dienstverlening er ook toe geleid dat er door het ODC BD nooit actief

verkenningen zijn gedaan naar vormen van dienstverlening die van strategisch belang konden zijn

voor de eigen ontwikkeling T a v hetforensisch domein lijkt in de praktijk zo n strategisch cluster te

zijn ontstaan maar het totale portfolio van externe dienstverlening zoals nu geleverd of in de pijplijn

is vooral vraaggestuurd ontstaan

Een bekend verschijnsel zeker in ICT georienteerde organisatieonderdelen is dat teams van

experts vanuit de gedrevenheid van hun vak en hun beroepstrots geneigd zijn mee te denken bij

een uitdagende vraag die via informele kanalen bij hen terecht komt Als deze informele

samenwerkingen tot voor een van de organisaties kansrijke opiossingen leidt wordt vaak via de top

van de organisaties support voor deze opiossingen gezocht Uit oogpunt van innovatiekracht van

organisaties maar ook gewoon uit oogpunt van samenwerkingsbereidheid met collega s binnen de

Rijksdienst is dit een groot goed maar uit oogpunt van prioritering en focus op eigen missie en

strategie zijn hier mechanismen voor inkadering en het vermijden van niet inlosbare verwachtingen

nodig Wij zijn van oordeel dat deze mechanismen binnen de BD nu met het kader voor

dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst en de procedure WMK toets Rijksbrede

dienstverlening aanwezig zijn en hun werk doen Het heeft echter onnodig lang geduurd voordat dit

kader en de procedure tot stand kwamen En bij gebrek aan een rijksbrede strategische inbedding

kunnen bij nieuwe aanvragen gemakkelijkfricties gaan optreden tussen de rijksbrede belangen en de

belangen van het primaire proces van de BD

Binnen de directie IV is een accountmanager aangesteld voor de intake van externe dienstverlening

Wij menen dat dit accountmanagement professioneel werkt en zeker niet eenzijdig op het vergroten

van het volume aan externe dienstverlening is gericht Het relatieve aandeel van de externe

dienstverlening in het totaal ca 80 van 600 racks wijst hier ook niet op

Gezien de gegroeide maatschappelijke druk op de primaire taken van de Belastingdienst de

toenemende publicitaire risico s van dataverzameling en vermenging daarvan bij de overheid en het

verschijnsel dat vastgestelde kaders vaak achterlopen op nieuwe ontwikkelingen is het wenselijk dat

de verantwoordelijkheid voor de intake van externe dienstverlening en de strategische beoordeling

van nieuwe aanvragen en de risico s daarvan direct bij binnenkomst op hoog niveau in de organisatie

wordt geborgd Als sluitstuk hierop is mede n a v de gang van zaken t a v de corona app besloten

dat de CTO de strategische rol zal vervullen van single point of intake

Een aandachtspunt is dat besluiten over kaders maar ook zoals we bij de casussen KB en ISZW

zullen zien binnen de kolom van de Belastingdienst worden genomen Aanvankelijk lag het
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zwaartepunt bij de directie CIE na invoering van de Topstructuur ontstaat wel een verdeling over

beleids control en uitvoeringseenheden maar de top van de piramide is steedsi lQ 2 e [ de RvB BD

of het DT BD Verbinding met het kerndepartement en de politick verantwoordelijken lijkt goeddeels

te ontbreken De werkwijze leek niet goed aan te sluiten bij hetgeen over de rolverdeling tussen de

en de CIO van departementsonderdelen is geregeld in de opeenvolgende versies

van het Besluit ClO stelsel zie paragraaf 3 5 Zoals we in hoofdstuk 3 zagen biedt het besluit CIO

stelsel de mogelijkheid om in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken op onderdelen af te

wijken Meest prominente afwijking in het geval van Financien is dat zowel

]deel uitmaken van het ClO beraad Dit nuanceert de hierarchische

verhouding die het besluit ClO stelsel beschrijft Aan deze gekozen constellatie doet dit onderzoek

niets af Maar in de uitwerking ervan zijn de mogelij kheden die het ClO stelsel biedt om verbinding te

leggen onvoldoende benut

10 2 e

10 2 e

als 10 2 e
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5 Aard en omvang van de externe dienstverlening door het rekencentrum van

de belastingdienst

In hoofdstuk 4 van deze rapportage is uiteengezet welke kaders de Belastingdienst hanteert voor het

verlenen van externe dienstverlening door zijn rekencentrum en welke balans de Belastingdienst

wenselijk achttussen enerzijds de zorg voor de continuiteit van de eigen processen en anderzijds het

participeren in de Rijksinfrastructuur van ODC s Op enkele aspecten die daarin wel impliciet maar

op het oog niet expliciet zijn benoemd zoomen we in dit hoofdstuk in t w

De omvang van de externe dienstverlening

De aard van de externe dienstverlening

Risico s van datavermenging

Bi] elk van deze aspecten is het zo dat het vastgestelde kader handvatten biedt om bij nieuwe

aanvragen voor externe dienstverlening een solide beredenering is op te bouwen en dat gebeurt per

geval ook wel In de gesprekken bleek het nuttig deze aspecten specifiek aandacht te geven

5 1 De omvang van de externe dienstverlening

Bi] een beoordeling van de wenselijke omvang van de externe dienstverlening is in alle terzake

opgestelde kaders een helder uitgangspunt dat bestaande dienstverlening hierdoor niet in het

gedrang mag komen Dit leidt tot toetsingsciteria als de samenhang met en het kunnen

voortbouwen op het bestaande portfolio en de bestaande dienstverlening het dicht bij de eigen

kennis en kunde blijven en de beperkingtot risico veiligheidsniveaus die al beheerst worden

Gevraagd naar mogelijke risico s van de externe dienstverlening is er door enkele gesprekspartners

op gewezen dat het wellicht niet zozeer de individuele opdrachten zijn die tot risico s kunnen leiden

maar de cumulatie ervan Immers het zou kunnen betekenen dat door toevoeging van een nieuwe

opdracht een grens wordt overschreden waarbij bijvoorbeeld uitbreiding van het rekencentrum

noodzakelijk is
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Uit een rapportage uit 2020 maken we op dat de volgende externe afnemers in de swimming lane

aanwezig zijn dat wil zeggen in de stroom van aanvraagtot en met uitvoering verkeren

Opdrachten RljksbredelCT

^ Dienstverimng ~ status mei zo20
4

m
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Uit aangeleverde overzichten begrijpen we dat er feitelijk in het rekencentrum verspreid over 2

gebouwen in 2020 630 rackposities bezet waren Voor afnemers buiten de belastingdienst waren er

volgens het onderstaande onderzoek 80 bezet oftewel zo n 12 van het totaal Zie het volgende

overzicht

ODC klanten Datacenter Housing

Overzicht van klanten die in 2020 ODC datacenter housing en Basis Koppelnetwerk BKN diensten hebben afgenomen
excl Belastingdienst organisaties

Organ satie

Nederlands Forensisch I nstituut NFI JenV

Justitiele Informatiedienst Justid

ODC Noord DUO

SSC ICT

Ministerie Aantal rackposities
14

JenV 25

OCW 5

BZK 26

Nationai Cyber Security Center NCSC JenV

OCW

2

Koninklijke Bibliotheek KB

Totaal aantal rackposities

8

80

5 2 Refiectle

Men kan zich afvragen of de genoemde 12 hoog of laag is Bezien vanuit de omstandigheid dat het

een Overheidsdatacenter is komt dit niet als hoog over Bezien vanuit de restrictieve uitgangspunten

binnen de Belastingdienst kan het substantieel lijken Hierbij zij te bedenken dat het in overwegende

mate gaat om de basale dienstverlening van housing Indien de werkzaamheden in dit verband

zouden worden afgezet tegen het totaal aan werkzaamheden van het rekencentrum dan daalt dit

percentage nog aanmerkelijk

Het vastgestelde kader biedt daadwerkelijk houvast om capaciteitsvragen te beantwoorden indien

op een bepaald moment een vraag binnenkomt Voorbeeld hiervan is de vraag van het ministerie van

VWS om de Corona app in het rekencentrum van de Belastingdienst onderte brengen Zoals eerder

beschreven verliep dit volgens het patroon waarbij er aanvankelijk een vorm van overleg was tussen

41

1075001 00079



ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

betrokkenen bij VWS en BD met een positieve grondhouding voor deze vraag [
hierop geintervenieerd en wijzend op bet kader bedenkingen geuit Uiteindelijk is deze externe

dienstverlening daarop afgewezen In bet hier en nu kan een vraag blijkbaar met het kader

behandeld worden Maar de vraag is of er een strategisch beeld is van de omvang waartoe de

externe dienstverlening zich kan en mag ontwikkelen In een van de uitgangspunten wordt gesteld

Er is echter ruimte voor verschuiving van diensten Met andere woorden de een eruit en de ander

erin Welke criteria kunnen daarbij gelden Dit nog afgezien van de omstandigheid dat dit

verschuiven in de praktijk zo eenvoudig niet zal zijn gelet ook op de omstandigheid dat

overeenkomsten met een lengtetot maximaal 49 jaar worden aangegaan

]heeft10 2 e

5 3 De aard van de externe dienstverlening

Ook voor dit aspect geldt dat het vastgestelde kader er de nodige handvatten voor biedt

Uitgangspunten zijn

Aansiuiting bij het eigen portfolio
Continuiteit voor bestaande klanten gewaarborgd

Makkelijk op te schalen aanbod

Externe klant blijft bestuurlijk politiek verantwoordelijk

In paragraaf 3 3 van deze rapportage zagen we dat datacenter dienstverlening kan zijn

hetfysiek plaatsen van de apparatuur van de klant housing

het leveren van apparatuur als onderdeel van de dienst

het leveren van apparatuur en beheer van besturingssystemen hosting

het leveren van apparatuur beheer van besturingssystemen en applicaties verdergaande

hosting

andere toegevoegde diensten bijv telefonie denk aan telco s met datacenters

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

Uit de gesprekken en de bestudeerde literatuur maken we op dat de externe dienstverlening voor

het overgrote deel bestaat uit housing Dat wil zeggen dat fysieke ruimte vioeroppervlakte racks

beschikbaar wordt gesteld maar dat het beheer door de afnemer zelf wordt ingericht en uitgevoerd

Onze gesprekspartners stellen dat de dienstverlening voor het merendeel betrekking heeft op

housing Meer dan 90 werd door enkelen gesteld De onderzoekers hebben dit niet nagemeten

Duidelijk is dat housing een activiteit is waarmee het datacenter van de Belastingdienst ruime

ervaring heeft Bij hosting komt meer kijken Zie hiervoor de casus ISZW in paragraaf 6 2

5 4 Reflect e

Te constateren is dat de Belastingdienst zich voor wat betreft de aard van de dienstverlening zich

houdt aan het kader Het overgrote deel van de dienstverlening betreft platte housing iets

waarmee het Rekencentrum grote ervaring heeft en waarin het ook heel goed is om dit in veilige

omstandigheden in te voeren Er hebben zich hier in de afgelopen jaren geen incidenten voorgedaan

Mutatis mutandis geldt dit ook voor de ontwikkeling op het Forensisch domein zij het dat hierbij

sprake is van hosting de infrastructuur en software die ontwikkeld is voor de FIOD wordt benut om

anderen in dit domein van dienstverlening te voorzien Dit vraagt om extra waarborgen en

inspanningen
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5 5 Risico s van datavermenging
In de apparatuur die is opgesteld in het ODC Belastingdienst worden zeer vertrouwelijke gegevens

van zeer uiteenlopende aard verwerkt Naast de gegevens van de Belastingdienst zelf zijn dit data in

de externe dienstverlening

Het ODC belastingdienst levert housingdiensten aan

Nederlands Forensisch Instituut

De dienst JUSTID van het ministerie van Justitie en Veligheid

SSC ICT

Nationaal Cyber Security Center

Koninklijke Bibliotheek

Hostingdiensten worden geleverd aan de inspectie SZW Forensisch Domein Op de

dienstverlening aan ISZW en het Forensisch Domein gaan we apart in paragraaf 6 2 van deze

rapportage

Zonder dat we hier specifiek ingaan op het karakter van de onderhavige data lijdt het geen twijfel dat

Onbevoegden geen toegangtot de data mogen hebben

De data niet met elkaar vermengd mogen worden ze uitsluitend bewerkt mogen worden

binnen de daartoe bestemde omgeving

Maar ook dat dit voor de buitenwereld klip en klaar is

Inhoudelijk maar ook uit het oogpunt van reputatie dienen alle noodzakelijke voorzieningen te zijn

getroffen om de integriteit van de data en de dataverwerking zeker te stellen

]en io 2 e [van de Belastingdienst gaven in het gesprek aan dat zi] een audit willen

laten uitvoeren naar de aspecten van security

10 2 e

5 6 Reflectie

Op dit onderwerp zijn we in een aantal gesprekken ingegaan Daaruit komt het beeld naar voren dat

processen en procedures serieus zijn beschreven en dat deze nageleefd worden Waarbij de mens

altijd de zwakste schakel is De betrokken gesprekspartners hebben in dit verband gesteld dat

personeel dat in mogelijk gevoelige posities kan verkeren aan de hoogste AlVD Screening wordt

onderworpen

Blijft altijd de vraag of dit alles voldoende overtuigend is voor sceptici in de buitenwereld De door

en I0 2 e laangekondigde audit kan daarbij dienstig zijn indien daarbij ook gelet

wordt op de communicatieve kant van de uitkomsten ervan

10 2 e
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6 Twee bijzondere casussen

6 1 Dienstverlening aan de Koninklijke Bibliotheek

Op 5 november 2018 is bij het Directoraat Generaal Belastingdienst het verzoek binnengekomen om

de Koninklijke Bibliotheek KB toete laten voor ICT diensten bi] de Overheidsdatacenters ODC en

wel specifiek bij het ODC van de Belastingdienst in Apeldoorn^ te weten het IV onderdeel Datacenter

Services DCS

Aangezien de KB een ZBO is wordt bij deze aanvraag een aantal vragen gesignaleerd

Past de dienstverlening binnen de wet Markt en Overheid

Wat zijn de fiscale gevolgen en risico s

Wat zijn de administratieve risico s

6 1 1 Interne voorbereiding

6 1 1 1 Binnen directie IV

Binnen de directie IV wordt een werkgroep ingesteld met enkele externe deskundigen om deze

vragen te beantwoorden

Dat leidttot een notitie d d 24februari 2019 aan het MT IV

Het advies luidt als voIgt

In het algemeen
• Er is geen eenduidig en algemeen advies te formuleren dat voor het bedienen van alle

mogelijke ZBO s geldt Gegeven de omstandigheden en feiten moet iedere casus altijd op

zichzelf beoordeeld worden

• Er is dermate veel informatie voorhanden dat bij het beoordelen van de omstandigheden en

feiten per casus relatiefsnel een antwoord kan worden gegeven Eventueel kan vanuit het

team Fiscale Beheersing BD op basis van de voorhanden informatie een besHsboom worden

opgesteld voor volgende casussen

Aangaande de het verzoek van de Koninklijke Bibliotheek

• Er zijn geen fiscale belemmeringen om de Koninklijke Bibliotheek toe te laten voor ICT

diensten bij het Overheidsdatacenter van de Belastingdienst
• Er zijn geen administratieve belemmeringen
• De werkgroep adviseert de KB toe te laten bij het Belastingdienst ODC mits

De KB schriftelijk bevestigt dat het Belastingdienst ODC een dienst gaat leveren in bet kader

van de publiekrechtelijke taak van de KB

De KB akkoord gaat met de hogere verkoopprijs als gevolg van de BTW cumulatie

6 1 1 2 Binnen de directie IV D

Vanuit de concerndirectie IV D wordt een ander advies aan | 10 2 e ] gegeven In een nota van 25

april 2019 wordt dit als voIgt geformuleerd

Advies

Hierna voIgt de kern van het advies De onderbouwing voIgt in de toelichting
1 Negatief te adviseren op de casus KB Rationale De Belastingdienst levert alleen diensten

derden aan partijen binnen de rechtspersoon Staat en KB is geen onderdeel van Staat
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De onderbouwing luidt als voIgt

TOEUCHTING

OPLEGMEMO

Het IV optegmemo wat ter besluitvorming voorligt biedt geen zelfstandig leesbaar perspectief op
bet gevraagde besluit en de belangrijkste overwegingen consequenties en randvoorwaarden Er

wordt generiek verwezen naar alte bijtagen en specifiek naar een document wat niet als bijiage is

toegevoegd Daardoor is onduidelijk welke inhoudelijke eiementen uit de bijiage in welke mate tegen

elkaar zijn afgewogen Advies is om dit in toekomstige situaties vollediger vorm te geven

TOEJSINGSKADER S

Om in te kunnen gaan op het door IV geformuleerde advies is het essentieel om het referentiekader

waartegen de casussen getoetst worden

In willekeurige votgorde
1 Rijksbrede dienstverlening IV D Kaderstelling en beleid concept 03 04 19 13 45 reeds

besproken in gezamenlijk Ml IV D IV en in 3HO IV D bijiage 01

2 Afspraken architectuurgovernance inzake Domeinarchitectuur voor wat betreft transitie van IDR

naar Forensisch Domein bekend verondersteld

3 Afspraken portfoliogovernance inzake eventuele financiering prioritering infrastructuur via domein

IT voor IV en eventuele financiering prioritering applicatiedeel via domein FIOD bekend

verondersteld

4 Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 VIRBI2013

Geldend van 01 06 2013 t m heden bijiage 02

TOETSING

Casus KB

De casus KB analyserend zijn de belangrijkste eiementen vanuit

1 Rijksbrede dienstverlening IV D Kaderstelling en beleid zie bijiage 01

a Dienstverlening categorie 2 IT diensten onder SLA op basis van IT voor IV offaciUtaire IT van de

Belastingdienst die hiervoor gedeeid gedupliceerd of uitgebreid worden De verantwoordelijkheid
voor de geleverde functionaliteit dataverwerking beheer en onderhoud iigt bij de opdrachtgever s

b ZBO De Belastingdienst levert atleen diensten derden aan partijen binnen de rechtspersoon Staat

Met deze expliciete afbakening voorkomt de Belastingdienst dat hij als organisatie OB en ofVpB

plichtig wordt voorgenomen beleidslijn

2 Overige referentiekaders niet van toepassing

Totaaloordeel Kern 1

Voldoet niet aan kaders Rijksbrede dienstveriening Integrate afweging uitzondering op dit

beleidskader versus de Rijksbrede voordeten Iigt bij kaderstellerfinancieel \ io 2 e | Los van de

ZBO discussie is de gevraagde dienstverlening inhoudelijk zeer passendin de ODC gedachte

6 1 1 3 Weerwoord directie IV

In een notitie van 26 april 2019 adviseert de directie IV io 2 e |om ondanks bedenkingen van de

concerndirectie C F toch over te gaan tot dienstverlening aan de KB

Kern

KB De door KB gevraagde dienst betreft alleen Datacenter Housing Deze dienst is een bestaande

dienst die wordt geleverd aan de Belastingdienst maar ook aan NFI Justid en SSCICT Directie IV DCS

heeft voldoende capaciteit om de dienst te leveren aan KB Complexiteit bij het verzoek van KB is dat
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de KB een ZBO is met alle bijkomendefiscale en administratieve consequenties Hierdoor heeft

concerndirectie C Fnog bedenkingen bij het verzoek van de KB

De betreffende stukkerij zowel betreffende de verzoeken van KB en ISZW^ als documenten in par

4 4 1 genoemde documenten inzake een kader voor externe dienstverlening worden op 2 mei 2019

aan io 2 e| voor parafering aangeboden Wij hebben geen reactie van |iQ 2 e|op deze stukken

aangetroffen

6 1 2 Besluitvorming in DT BD

Bij brief van 15 oktober 2019 vraagt de voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de ABD 1|Q 2 ^

I0 2 e aan 10 2 e om op korte termijn het verzoek van de KB te honoreren

Dit is overigens enkele dagen nadat het DT BD op 10 oktober 2019 het Kader dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst heeft vastgesteld zie par 4 3 3

10 2 e 1p]eOp 24 oktober 2019 wordt vervolgens in een gesprek met I io 2 e [

Jen [ afgesproken dat de Belastingdienst akkoord is

met de levering van diensten aan de Koninklijke Bibliotheek KB Het betreft het housen van twee

racks in het datacenter Deze afspraak wordt vastgelegd in een nota van 5 november 2019 vailPTzle

I0 2 e | In de nota worden enkele vraagstukken geadresseerd die in de

stukken van april 2019 ookaan de orde werden gesteld Er worden enkele voorwaarden aan de KB

gesteld

10 2 e 10 2 e

10 2 6 aan

De verhouding tot het op 10 oktober 2019 vastgestelde kader wordt als voIgt omschreven

Tijdens de behandeling van dit dossier is door meerdere organisatieonderdelen contact geweest De

levering van deze dienst voldoet momenteel niet aan het kader zoals door\ io 2T~| 5 beschreven en in

het DTBD is vastgesteld De aanvraag van de KB is nog van voor de formalisatie van deze

kaderstelling en eerder is aangegeven dat de Belastingdienst bereid is deze specifieke dienstverlening

te kunnen en willen leveren

Gekozen is dus voor een uitzondering Dit is in lijn met het advies van de directeur van [
De keuze is tevens positief omdat de

gevraagde dienstverlening aan de KB technisch goed haalbaar is en inhoudelijk possend is in de ODC

gedachte Het is voor de Belastingdienstorganisatie een goed afgebakende casus om de

dienstverlening vanuit het ODC op te bouwen en de benodigde administratieve processen verder in te

richten

10 2 6 \en
met instemming van [ 10 2 6

Bij brief van 23 december 2019 van

Belastingdienst om de gevraagde dienstverlening uit te voeren Er wordt in de brief de kanttekening

gemaakt dat nog een procedure op grond van artikel 21a tweede lid van de Kaderwet ZBO moet

worden afgerond

10 2 6 [wordt de KB geinformeerd over het besluit van de

6 1 3 Besluitvorming ministerie van Financien

In de eerste helft van 2020 ontstaan bij de voorbereiding van de procedure op grond van artikel 21a

van de Kaderwet ZBO vragen over de dienstverlening aan de KB bij het kerndepartement onder

meer bij die tevens de rol vanfM3voor het gehele departement vervult10 2 6
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In de bestudeerde documenten treffen wij hierover een informatieve nota van 13 maart 2020 aan

Deze nota geeft een in onze ogen correcte beschrijving van de10 2 evan

voorafgaande besluitvorming en argumentatie

Op 26 juni 2020 wordt bij nota vani i0 2 e |aan staatssecretaris Vijibrief het besluit op grand van

artikel 21a Kaderwet ZBO ter tokening voorgelegd Wij hebben in deze nota geen onjuiste of

onvolledige informatie aangetroffen De nota was naar ons oordeel voorzien van voldoende

relevante documenten om de staatssecretaris in het licht van zijn politieke verantwoordelijkheid
voor het nemen van deze beslissingte informeren

6 1 4 Reflectie

De dienstverlening door het ODC BD aan de KB heeft wel een bijzonder karakter Doel en inhoud van

de dataverzameling van de KB is van een geheel ander karakter dan andere dataverzamelingen die

het ODC beheert De KB is een wetenschappelijk instituut verankerd in de Wet op het hoger

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met o a als taak de zorg voor de nationale

bibliotheekverzameling Deze taak van bibliotheekverzameling is ook een belangrijk onderdeel van

de zorg voor ons nationale erfgoed Beheer van erfgoed vraagt om een lange termijn horizon die veel

verder strekt dan de horizon bi] andere publieke taken De wens van de KB om de digitale data die de

kern vormen van deze taak op een betrouwbare stabiele toekomst vaste wijze veilig te stellen is dus

begrijpelijk

Er zijn weinig andere overheidsorganen die voor hun databeheer een zo lange tijdshorizon in acht

moeten nemen Een in dit opzicht vergelijkbaar overheidsorgaan is het Nationaal Archief Wij hebben

geen aanwijzingen gezien dat voor deze beide instituties gezamenlijk naar deze problematiek is

gekeken Mogelijk geldt voor een aantal andere overheidstaken uit oogpunt van erfgoedbeheer

hetzelfde Het beheer over de eeuwen been van de basisgegevens van de Burgerlijke Stand heeft

b v ook een grote historische erfgoedwaarde Bij een doorontwikkeling van een rijksbrede ODC

strategie had dit vraagstuk meer integraal benaderd kunnen worden

Nu deze rijksbrede regie er niet was is het niet onbegrijpelijk dat de KB terecht kwam bij het ODC

BD In het licht van de criteria uit de strategie ODC BD uit 2014 was de dienstverlening voor de

Belastingdienst te zien als een quick win betrekkelijk gering in omvang 8 racks het ging om

makkelijk opschaalbare dienstverlening housing met weinig verwevenheid met en risico voor het

primair proces BD met heldere politieke bestuurlijke verantwoordelijkheid van de klant In het licht

van de aanscherping van de ODC strategie 2015 is echter wel de vraag of de dienstverlening aan de

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

onderzoekers hebben geen expliciete toetsing aangetroffen Na ontvangst van het verzoek is wel in

de geest van de strategie 2015 getoetst op andere politieke en bestuurlijke risico s zoals de Wet

Markt Overheid en de fiscale aspecten

Vervolgens is de aanvraag onderdeel geworden van bredere besluitvorming over herijking van de

ODC strategie en ook over de aanvraag tot dienstverlening van ISZW Die besluitvorming heeft zich

tot begin 2020 met name afgespeeld binnen de Belastingdienst Als het gaat om mandaten is daar

niets op aan te merken maar uit oogpunt van integrate van uitvoerings beleid en omdat het ging

om implementatie van de Compacte Rijksdienst was een eerdere verbinding met kerndepartement

en met CIO beraad wenselijk geweest Ook door de positie die de Belastingdienst in het politiek

maatschappelijk debat over de Toeslagenaffaire kreeg had een eerdere toetsing van mogelijke
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risico s van uitbreiding van externe dienstverlening buiten de muren van de BD nuttig kunnen zijn

Dat zou ook meer in overeenstemming zijn met de rolverdeling in het ClO stelsel zoals we die in

hoofdstuk 3 hebben gezien

Als wij de dienstverlening aan de KB toetsen naar de letter van de ODC BD strategie 2015 en het

kader voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst van 2019 dan voldoet de

dienstverlening daar niet aan als wij toetsen aan de intentie van de strategieen aan de tegenover

elkaar staande polen van borging primair proces BD en rijksbreed belang aan de niveaus van

besluitvorming en aan de zeer bescheiden omvang van de dienstverlening dan menen wij dat het

brede publiek belang niet isgeschaad Erwaren en zijn geen wettelijke belemmeringen voor het

aangaan van deze dienstverlening

Na het besluit van de staatssecretaris is in overleg met het ministerie van BZK gestart met de

voorbereiding van een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 21b lid 3 van de

Kaderwet ZBO Op basis van deze AMvB wordt de grondslag van de financiele bijdrage van de KB

voor de dienstverlening vastgelegd De onderzoekers beschouwen het tot stand brengen van deze

AMvB als een technisch uitvioeisel van het besluit van de staatssecretaris Het is niet ongebruikelijk

ook vanwege de gemiddelde doorlooptijd van de totstandkoming van een AMvB dat zo n AMvB

met terugwerkende kracht tot stand komt er van uitgaande dat de inhoud van de AMvB

overeenstemt met de inhoudelijke financiele afspraken met de KB Het verwondert de onderzoekers

overigens dat niet eerder door BZK een generieke AMvB is gemaakt om dit soort dienstverlening aan

ZBO s van een financieel kader te voorzien
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6 2 Dienstverlening aan de Inspectie SZW

6 2 1 Beschrijving

Op 28 September 2018 vraagt

de bereidheid van het ODC Belastingdienst om ICT dienstverlening die voldoet aan de eisen

die behoren bij een staatsgeheime omgeving te verzorgen

verkennend onderzoekte doen om op basis daarvan binnen de Inspectie SZW een beslissing te

nemen

aan | io 2 e10 2 e

] is voornemens een10 2 e

antwoordt bij brief van 29 10 2018

bereid te zijn tot een verkenning van de mogelijkheden Voor de uitvoering van de verkenning wordt

verwezen naar de directie IV waaronder het ODC BD ressorteert

10 2 e

Op 15 maart 2019 wordt aan het MT IV een notitie aangeboden die is gebaseerd op een nader

onderzoek over mogelijke IT dienstverlening aan de Inspectie SZW In de notitie wordt geadviseerd

om de door ISZW gevraagde dienstverlening m b t werkplekken niette leveren maar de

dienstverlening m b t het Forensisch domein wel Dit advies is conform de conclusies van het

nadere onderzoek De notitie toetst de dienstverlening m b t het Forensisch Domein langs de lijnen

van de Kunnen Mogen Willen toets Flet kunnen wordt bevestigd door het nadere onderzoek

het mogen wordt bevestigd doordat de dienstverlening passend is binnen het portfolio van het

ODC en de dienstverlening aan bestaande klanten niet schaadt het willen wordt gebaseerd op het

strategisch belang van de FIOD bij goede samenwerking met ISZW en op langere termijn ook met

andere Bijzondere Opsporingsdiensten

In het nadere onderzoek is een hoofdstuk gewijd aan beveiligingsvraagstukken Flet gaat hierbij met

name over de externe beveiliging Een passage is gewijd aan de interne beveiliging

Analyse Beveiliging
Het Forensisch Domein voorziet vanuit de basis in maatregelen om onderzoeken in isolatie von elkaar

te kunnen uitvoeren Onderzoeken mogen op geen enkel manier elkaar beinvioeden Dit maakt het

mogelijk om ook onderzoeken van andere partijen zoals de inspectie binnen de aanwijzingen van de

wetgeving WPG te kunnen huisvesten De maatregelen die genomen zijn maakt het ook voor

beheerder onmogeiijk toegang te verkrijgen tot de te beschermen belangen
Om deze redenen heeftiSZW aangegeven aan te willen stuiten bij reeds bestaande maatregelen die

voor de FIOD ontwikkeld zijn Er worden dus geen extra activiteiten verwacht op het gebied van

beveiliging

De directie C F brengt op 24 april 2019 een positief advies onder voorwaarden uit

De directie IV D brengt in een nota ook in andere hoofdstukken genoemd van 25 april 2019 een

positief advies onder stringente voorwaarden uit

2 Bij de beoordeling van de casus ISZW is het van belang te constateren dat hetstaonde beleid twee

verschillende invalshoeken kent

I Dienstverlening conform dezelfde randvoorwaarden en uitgangspunten als de dienstverlening aan

FIOD de uitzondering IDR voor FIOD is een formeel akkoord bevonden speciale aanvulling op het

staande beleid

II Dienstverlening conform het vastgestelde reguliere beleid
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Als onderdeel van deze appreciatie zullen beiden apart besproken warden waarbij bet advies ten

opzichte van optie I onder stringente voorwaarden positiefis Het advies ten opzichte van optie II

kan alleen negatiefzijn

Ad I De relevante randvoorwaarden zijn dan

a iSZWneemt de dienst IDR as is gelijk aan FIOD nu afals minimai viable product zowel

functionaliteit als kwaliteit Er wordt geen aanvullende functionaliteit ontwikkeld of

kwaiiteitsverbetering gerealiseerd specifiek voor die externe dienstverlening aan iSZW iSZW kan in

deze minimal viable product periode geen andere diensten die Stg C nodig hebben bij IV DCS laten

hasten In deze context lijkt LCM bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit en het lijstje GAPl extra

functionaliteit
b De uitzonderingsgrond voor iSZW casus is de korte termijn risico s op continuiteit voor iSZW

eventuele andere uitzonderingen casussen van deze of andere aard zullen individueel behandeld

moeten warden

c Indien eventuele toekomstige strategiewijziging naar Stg C gewenst is dienen de FIOD en IV die

ambitie grondig te verkennen binnen een door hen aan te geven beperkte periode In die verkenning
in ieder geval aandacht voor de openstaande vragen inzake risico s ook van de samenwerking en de

stapeling onzekerheden en aannames op basis van een te formuleren strategische businesscase

leveren van dienst Forensisch Domein samenwerken tussen Bijzondere Opsporingsdiensten en of
ODC hosting Stg C en zorgen zij voorformele besluitvorming iSZW accepteert de functionaliteit en

kwaliteit IDR as is gedurende de hiervoor aangegeven beperkte periode de reddingsboei en bij een

positiefjd^Jf^esluit alsdan kan iSZW het besiuit nemen om al dan niet door te gaan

d IV DCS levert voor aanvang externe dienstverlening IDR aan ISZW een positieve Third Party

Mededeling op voor beheerste hosting van IDR op Stg C niveau

e IV D ziet geen aanleiding om voor deze casus de bestaande afspraken random architectuur en

portfoliogovernance te doorbreken

Ad II Uitgangspunt voor externe dienstverlening is Departementaal Vertrouwelijk Dep V terwiji

beveiligingsniveau Staatsgeheim Confidentieel Stg C gevraagd wordt Het voorstel hoewel als

separate casus ingebracht is eigenlijk een besiuit over een strategische koerswijziging namelijk de

dienst Forensisch Domein FIOD en ofhosting op beveiligingsniveau Stg C IV DCS als standaard

externe dienstverlening aan te gaan bieden Dit betekent een grote wijziging op bet staande beleid en

kent meerdere risico s onzekerheden en aannames die in totaliteit nader onderzoek vereisen

Het is voor de onderzoekers niet geheel duidelijk geworden of de bovenstaande bezwaren tegen

optie II samenvallen met de in de notitie en het onderzoek van 15 maart 2019 genoemde

werkplekdienstverlening

Bij notitie van 26 april legt de bovengenoemde stukken ter besluitvorming voor aan10 2 e

10 2 e

Bij de stukken zit een notitie van de FIOD met een onderbouwing van het strategisch belang van de

dienstverlening aan ISZW waaruit wij de volgende passage citeren

De mogelijkheid om met dezelfde systemen in een zelfde digitale omgeving te werken heeft een

positieve uitwerking op de onderlinge samenwerking Op deze manier kunnen we niet alleen

gemakkelijker data uitwisselen maarzijn we ook flexibeler om medewerkers en expertises tijdelijk
uit te wisselen hetgeen het een positiefresultaat zal hebben op het gewenste effect In dit kader

wordt hosting van ISZW door DCS ook gezien als een positieve ontwikkeling ISZW zal gebruik gaan
maken van hetzelfde Forensisch Domein als waar FIOD gebruik van maakt Dit betekent dat kennis

gebundeld kan warden en eenvoudiger tussen ISZW en FIOD kan warden uitgewisseld Daarnaast

bestaat ook de mogelijkheid om gezamenlijk tooling aan te schaffen en te ontwikkelen hetgeen tot

efficiency op zowei kosten als kennis kan leiden
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De onderzoekers zien dit als een gerechtvaardigd strategisch belang van de Bijzondere

Opsporingsdiensten maar stellen de vraag of de versterking van deze mogelijkheden voor

samenwerking ook voldoende beoordeeld is op de rechtsbescherming van de burgers en instellingen
die aan onderzoek onderhevig kunnen zijn en of in de actuele situatie nog voldoende overtuigend
naar de maatschappij kan worden gecommuniceerd dat data van onderzoeken niet zonder

rechtsgrond kunnen worden gemengd

Voor zover onderzoekers op basis van de documenten kunnen nagaan is de dienstverlening aan ISZW

op basis van een brief van lQ 2 e ] van 10 mei 2019 geeffectueerd

6 2 2 Reflectie

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

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

organisatie binnengekomen Er is verkennend onderzoek gedaan Er is getoetst aan de WMKtoets

Een deel van de aanvraag is op gronden risico s voor dienstverlening t b v het primair proces

afgewezen De besluitvorming lijkt zich echter wel geheel binnen de Belastingdienst te hebben

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

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

bedrijfsvoering van de Belastingdienst Deze maatschappelijke impact bestaat natuurlijk uit een

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

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

hen alleen op rechtmatige gronden tussen overheidsdiensten worden gedeeld Een bredere

inbedding van deze discussie zou wenselijk zijn zeker als de dienstverlening tot andere BCD s zou

worden uitgebreid Een ingredient van deze discussie zou een audit of assessment op de waarborgen

voor de rechtmatigheid van de onderlinge gegevensuitwisseling van de BCD s kunnen zijn De

onderzoekers denken dat het voor de democratische en de publieke legitimatie van samenwerking

tussen BCD s en de inzet van ICT middelen daarvoor van groot belang kan zijn om pro actief en

communicatiegericht te werken aan verdere garanties dat gebruik door de overheid van dat van

burgers en instellingen veilig is en uitsluitend met een wettelijke titel plaats vindt

Cok hier kan er weer op worden gewezen dat dit een gedragslijn is die voortvioeit uit het CIC stelsel

zoals dat interdepartementaal en departementaal ontworpen is
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7 Aspecten van administratieve organisatie en Planning en Control

7 1 Beschrijving

In de onderzoeksvraagstelling wordt aandacht gevraagd voor aspecten van administratieve

organisatie en Planning Control In de gesprekken is waar dit passend was wel steeds doorgevraagd

naar deze aspecten Specifiek is dit onderdeel besproken met ambtenaren die direct hierbij

betrokken w aren In enkele gevallen heeft dit tot een vervoiggesprekgeleid

De dossiervorming die we hebben gezien bevat in hoofdlijnen de volgende elementen

1 Bestuurlijk Op het juiste niveau moeten besluiten worden genomen Er zijn 2 soorten mandaat

een mandaat voor het uitgeven van geld en een mandaat voor het leveren van diensten Deze laatste

is voor het onderzoekvan belang Tot€ 1 min tekent daarboven I0 2 e10 2 6

2 De tweede hoofdlijn betref de techniek architectuur aansluitvoorwaarden en wat dies meer zij

Ook dit wordt gedocumenteerd vastgelegd

3 De derde set documenten betreft alles wat er tussen partijen wordt afgesproken de uitwerking

van de dienstverlening overeenkomst SLA procedureafspraken en financiele afspraken De

documenten genoemd onder 1 2 en 3 zijn tevens vastgelegd als formele vergaderstukken van het

MTIV en zijn vastgelegd in DigiDoc

4 In dit verband zijn ook de in hoofdstuk 3 genoemde behandelprocedures Swimming Lane e a van

belang Dit wordt bijgehouden in een periodiek overzicht Rijksbrede opdrachten

5 Er is een maandelijkse rapportage Rijksbrede Dienstverlening door IV DCS In ons bezit is

bijvoorbeeld de rapportage van Februari 2021 Er verscheen in januari 2021 voor het eerst een

jaarrapportage

6 Er is een Meerjarenraming ontvangsten ODC en IV P Hieruit citeren we als voorbeeld het

onderdeel Koninklijke Bibliotheek
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7 De te verhalen bedragen worden in de SAP administratie gelegd en leiden uiteindelijk tot

facturering

In hoofdstuk 4 zagen we dat het Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst over

de financien de volgende passage bevat

Voor de berekening van de te hanteren tarieven bij dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst is het niet relevant of de voorzieningen die nodig zijn voor die dienstverlening reeds

deels zijn gefinancierd binnen de reguiiere kaders van de Belastingdienst Er geldt te alien tijde dat

voor deze dienstverlening de reele integrale uitgaven gedurende de termijn van levering in

rekening wordt gebracht naar verhouding van verwacht gebruik

Men kan zich afvragen of dit in alle gevallen wel zo n handig uitgangspunt is het leidt immers op het

niveau van de rijksdiensttot een enorm heen en weer gefactureer tussen ministeries gelet op de
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grote omvang van de onderlinge dienstverlening op het gebied van de bedrijfsvoering Maar als dit

bet zelfgekozen uitgangspunt is dan dient men zich eraan te houden De melding laat blijken daar

zorg over te hebben

Zoals ook het bovenstaande voorbeeld van de KB laat zien kan de dienstverlening door IV uit

verschillende onderdelen bestaan

1 Er is een projectfase In het portfolio proces worden jaarlijks de portfolio dagen rond 530 000 in

totaal verdeeld over projecten Daarover kan worden tijdgeschreven

2 Investeringskosten Zie weer het voorbeeld van de KB Hiervoor zijn 8 racks geplaatst met

relevante apparatuur

3 Exploitatiekosten Als het gaat om hosting wordt In de operationelefase een integrale kostprijs per

rack gehanteerd rekening houden met een uitputtend aantal kostencomponenten zoals de facilitaire

kosten de kosten van schoonmaak en beveiliging de kosten van het personeel van het datacenter

afschrijving van investeringen benodigde vioerruimte etc

Het voorbeeld van de KB laat zien dat inderdaad langs deze lijnen wordt gewerkt Uit de gesprekken

en het documentenonderzoek blijkt dat dit in een leer en ontwikkelingsproces is uitgekristalliseerd

In juli 2018 is de notitie Financiele spelregels vastgesteld Dit was een voortvioeisel uit de

vertrekregeling en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de financiele beheersing Tezamen

met de introductie van de nieuwe topstructuur was er meer behoefte aan beheersing niet alleen

maar zeker ook op financieel gebied De notitie is een kort en krachtig raamwerk met kernwaarden

en principes voor de inrichting van financiele processen Belangrijke issue daarbij was dat de huidige

SAP inrichting in de basis uitgaat van een Baten Lasten systematiek maar dat de werkelijkheid van

de Belastingdienst een Kas Verplichtingen stelsel is Het omdenken van de ene naar de andere

systematiek is niet altijd eenvoudig gebleken Het vervolg hierop is geland in de eerdergenoemde

notitie Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst van 10 oktober 2019 Daarin

gaat het niet alleen over financiele aangelegenheden wat moet ik in rekening brengen maar is

ook de vraag welke externe diensteverlening de Belastingdienst wil doen en onder welke

omstandigheden en voorwaarden Tussen de financiele kolom en de directie IV waren er discussies

bijvoorbeeld over de vraag hoe investeringen terecht kunnen komen in een kostendekkend tarief

voor externe dienstverlening Onbegrip van het kasstelsel kan er toe leiden dat gedacht wordt dat als

investerings uitgaven al gedaan zijn deze niet meer in het tarief hoeven te worden verwerkt terwijl

dit kasstelsel daartoe prima mogelijkheden biedt

Het goed gestructureerd uitvoeren van dit regelsysteem is een aandachtspunt waarbi] opgemerkt

kan worden dat hierin stappen zijn gezet zoals bijvoorbeeld

Uitgebreide documentatie bestuurlijk technisch en over de overeenkomst tussen partijen

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

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

Voor wat betreft de kostendekkende doorberekening van externe dienstverlening wordt dit op dit

moment nog op basis van losse kostprijsmodellen in kaart gebracht Er wordt gewerkt aan een meer

integraal kostenmodel voor alle activiteiten van het rekencentrum Voor wat betreft de

administratieve verwerking facturering etc loopt deze dienstverlening mee in de gebruikelijke

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

de IV organisatie van Belastingdienst Dit beschouwen we als een aanwinst Het geeft een goed

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

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

agendering

Voorts hebben we kennisgenomen van het plan van aanpak om tot een In Control Statement te

komen In control zijn betekent niet dat er niets misgaat of kan gaan wel datfouten zoveel mogelijk
worden voorkomen en bewust van fouten geleerd wordt Het aantoonbaar maken van de mate van

in control zijn de status van de interne beheersing stelt een organisatie in staat om bewuster met

risico s om te gaan

7 2 Reflectie

Het goed en gestructureerd uitvoeren van het geheel van Planning en Control projectbeheersing

administratie en facturering is een punt van aandacht In die zin zijn de zorgen van melder te

begrijpen

Het beeld is dat er een lerende organisatie is die allengs de kwaliteit in dit regelsysteem aan het

verbeteren is Een aantal nieuw ingevoerde werkwijzen zijn als kwaliteitsverbetering te zien

Daarbij nog twee opmerkingen

In geen van de gesprekken is ook maar het vermoeden van gebrek aan persoonlijke integriteit

opgemerkt De onderzoekers hebben in dit en de andere gesprekken ook een hoge mate van

professionaliteit en inzet voor de publieke zaak aangetroffen

Mede gelet op de zware procedures die ten grondslag liggen aan de dienstverlening aan partijen

buiten de Belastingdienst zijn definanciele risico s relatief gering
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Bijiage 1

Toelichting uitgangspunten bij de procedure WMK toets Rijksbrede dienstverlening vastgesteld

in de driehoek IV D op 14februari 2020 kennisgenomen door DT BD op 2 maart 2020

Toelichting uitgangspunten

Uitgangspunt is het vastgestelde kader DTBD 10 oktober 2019

De in deze notitie opgenomen procedurebeschrijving is op hoofdlijnen iedere

speler vult desgewenst voor het eigen deel een nadere invulling binnen de hier

beschreven procedure

Beoordeling van verzoeken verzoeken scenario B worden per casus integraal
en bestuurlijk gewogen langs de lijn Willen Mogen Kunnen om wel niet of

gedeeltelijk over te gaan tot het verlenen verlengen of beeindigen van

rijksbrede dienstverlening
Het betreft dienstverlening aan externe partijen binnen de rechtspersoon

Staat vanuit de Belastingdienst tenzij deze valt onder het regime van BZK

zijnde IDV P

Een nee in enige stap is een afwijzing van het verzoek en wordt als zodanig

gem eld aan de verzoeker door

ontvanger van het verzoek

Een verzoek om dienstverlening door de Belastingdienst vanuit een externe

tweede parti] wordt vanaf ontvangst direct aan io 2 e ~^estuurd waarna

de Willen en Mogen afweging gedaan wordt

Een verzoek is een impuls in termen van het portfolio en wordt ook als zodanig
in het passende domeinportfolio opgenomen
Voor elk verzoek om een dienst is een directeur vanuit een keten domein

verantwoordelijk eigenaar de business directeur

Binnen het kader W illen wordt een eerste bestuurlijke afweging gemaakt door

verantwoordelijke betrokkenen ||o 2 ^Concerndirecties business directeur

De kaderstelling bij Mogen ziet o a toe op de juridische en financiele context

Past het binnen de concernbrede kaders concerndirecties

Binnen het kader Kunnen wordt door een uitvoeringsdirectie die de

verzochte dienst mogelijk kan bieden een marginale toets gedaan op

uitvoerbaarheid en risico s Indien Kunnen positief is wordt de complete
reactie inclusief randvoorwaarden en risico s bekend gemaakt bij| io 2 e

I I0 2 e ^bepaalt of direct een tweede W M ronde nodig is of verstrekt

indien anders een opdracht aan de uitvoeringsdirectie om in een tweede ronde

een uitgebreide beoordeling te doen leidend tot een business case

De business case wordt op W en M aspecten beoordeeld door

concerndirecties en business directeur om indien positief voorgelegd te

worden aan het DTBD voor instemming van I i
I0 2 e [geeft bij besluit het handelingsperspectief van de uitvoeringsdirectie

of gevoed door | 10 2 e 1 door de10 2 e

aan

De uitvoeringsdirectie gaat binnen het handelingsperspectief de offertefase

in waarbij na onderhandeling over de offerte en voor tokening van een

dienstverleningscontract een finale W en M toets plaatsvindt
Indien positief wordt via de Digidoc procedure hettetekenen contract

minimaal ter parafering voorgelegd aan| lQ 2 e^
Alle gesprekken met de externe dienstverlener zijn vrijblijvend er worden geen

verplichtingen aangegaan totdat de offerte is geaccepteerd
De dienstverlening aan externen wordt inclusief de WMK toets toegevoegd aan

het domein en concernportfolio
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Bijiage 2
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Bijiage 3

20 april 202G v^rsienr 1 0SDOIV opdrachtomschriiving Sluurgroep RijksBrede Diensfr erlening

a Achtargrond en ratlonels

a Zorgdragen da{dienstv9ii9n ng aan

partijen buiten de Bd conform keders

richHijnan Id stand kami

explidefte besluitvomiing in de juista
gremia Bevorderen uan imago Bd

Q Ral«vant» COPAFiJTH eapeclen
COPAFMTH aHe behalve C

r Betrohker partii^n en spelere
r Eigenaaf | 10 2 6

QprfrachWwgnl
o OfKJraditnemer Stuurgroep RBD

Definiaran en inilieren van ajiitiyiteiler ligt bi]

{voorzftter sluurgroap l 10 2 6 I
c Hamen van maairegeiep iigt bij

management van DCS ODC

VBrtegenvvoordIgd door | 1Q 2 e~|
o Weftigreep doettinancipel admlnistrafleve

uitv erking
L StakehQldei s

O Koitar

C Interne stuurg^oep^v 8^kgroepJ^egteg^oep
c Externe dienstverlening zal tegen kostprijs in

rekanlng A^rden gebracpt aan afnamers

1Q 2 e

C Doel

o In DT vastgesteide kader voor

dlenstvari^nlns aan parUjan b^jiten cfe

Bd voor^ien van een implemsntate
Q b v een werkbare en gedragen

proceaure
o Lopende dossiers in goed banen

lelden door bevorderen van het

volgen van de Jjiste procedure

o Ulfgafigspunten en randvoorwaarden

V Kaders

Kader Dienstverlening aan partijen
buiten de Belaetingdiensi
wetMatkt Ovemeld

C KaderwetZBO

IDV P

Procedure Rijksbrede dienaWerlering
schema s kiarftvreag fnanciering

C F IVSD MTDCS MT IV MT CFD

] i z 1 In10 7 er
o Vdorsiel

regiegroep^ 10 2 6 I
o Faserlng planning en njijipaien

Eerste opzet rappoitage 2 md m n dashboard

RBD integrate SNR opzet nieuw© rapportages

il|nonderxV8rpen o a IDVP

Alrondihg schema werkgroep 3 md

Stuurgroep op een temiljn van ca S maanden op

later gaan in regiegroep met betrokkenheid

tenminste IV DCS BV CSF streerdatum

d^cltarge begin September
in scope an buiten scope

V Implementeren kaders rljksbrede dienetveflening
R BD incluslet IDV PI} met specifleke aandacht

voor aspect Kvnn^n v w b

I technische inrichting er

bedrljfsvoerlrgfadmlnlstratle
^ 0pm wm n ligt in heJ algemeen bij [V D en de

business en ^^ogen bij FJZen tV D

c Reikwijdte is totaal IV lncl MCC ook In werkgroep

■5 instellen Stuurgroep gereedj
instellen v^erkgroep [gereed
Oeflniferen activiteiten en produtten
looptj
Initierer actlvltelten loopf

Bergen werkwijze m reglegroep en

ophefferi sluurgroepAverkgroep

geptancl
o Beoogde resultaten ewt acceptatlecrlterla

c Wefkv ijze geborgd in regiegroep

vaatgelegd in schema

O Dossiers beheerd en actueet

G Rapportagerdashboard externe

diensten SNR inclusief lijn IDVP

opgezet afgestemd ingaregald
o Storing op Basis van meerjaren

planning eri raming ingerichl

C Afhankelljkheden
Geen externe afhankefljKfieden

c RIsIco s en mittgerende maatregelen
itnagoscnaae Bdr rnliigeren doerjuiste
werkwijze en expliciete fiesluitvorming
FInanclele tekorten mitlgeren floor Julef
cattuiatles an tacturering
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst
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