
Rijksbrede ICT diensten

prognose^020_^^^H
IDV P

mODC 7 bestaande

ICT diensten
7 bestaande

ICT diensten
■ Netwerkdiensten
■ Pandgebonden

werkplekdiensten
■ Audiovisuele Diensten

■ Kantoor Telefonie
■ Indoordekking
■ Afdrukdiensten ^

■ Overige diensten uren

■ Netwerkdiensten
■ Housing Diensten

■ Basis Koppel Netwerk

diensten BKN

■ Rijks Video Conferencing
Platform RVCP

■ RouteringsvoorzieningCIdenti
ty Bridge piiot

■ Overige diensten uren

■ Forensisch Domein

14
ICT

dienste

js|n

14 bestaande klanten

^
nieuwe klanten

r

i8 bestaande klanten

3 nieuwe klanten

Prognose jB
ontvangsten € 9 2

^

mlljoen

Prognose

Ontvangsten € 4 4miljoen

Rijksbrede Dienstveriening DCS 2020
1130334 00020



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Haam

BDO IV Aanweziq

Afweziq m kDCS

10 2 e Aanweziq w 0 2 ^DCS

DCS Aanweziq

C F Aanweziq

Agenda 26 3 2020 Telefonisch inbellen op 06| I0 2 e Q
Opening agenda
Recapitulatie vergadering 27 2 2020

Opdracht stuurgroep RBD notitie MTIV bespreken PPT

• Toegevoegd bespreken RBD presenatie MTIV
Stand van zaken werkgroep bespreken flowchart

Stand van zaken lopende dossiers bespreken dashboard

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

1

2

3

4

5

6

7

Bijiagen

Opdracht Stuurgroep RBD pptx
Flowchart voIgt
Dashboard gedeelde map

A

B

C

Acties

Actie Trekker DeadlineDt Nr Status

Managen stakeholders incl IV BV B CFD

keten rTvIV afdelinq EUS en keten BV

20200227 A1 n v t Continu

Maken opzet van notitie voor MT IV m b t

Scope van Opdracht Stuurgroep en reikwijdte
totaai IV ind MCC ind deelname aan werkgroep niet

vrijbiijvend etc zie besluit 20200227 Bl

afstemmen met stuurgroep laten inbrenqen
10 2 e I

20200227 A2 5 3 2020

26 3 2020

Open

Opdrachtsheet
{in notitie te

verwerken

via

Sturen op eerste opzet rapportage [2 md

m n dashboard RBD integrate SLR opzet
nieuwe rapportages lijnonderwerpen [o a

IDVP

26 3 IV D betrekksn bif rapportage met PM

betreft RUN CMC

20200227 A3 23 4 2020

26 3 2020

Open

Loopt

10 2 e

10 2 e

sturen op afronding schema werkgroep {3 md

26 3 allana gereed nu in aebruik PDCA

20200227 A4 28 5 2020

Dec 2019

Open
Gereed

Jbetrekken voor10 2 e20200227 A5 5 3 2020

26 3 2020

Open
T z tregieqroeplf I10 2 6

20200326 A6 Nader afstemmen en actualiseren presentatie
RBD regievoering DCS zwaluwstaarten met A2

26 3 2020 Open

Signaal afgeven aan[
presentatie RBD regievoering DCS nog

biiqesteld moet worden

Jdat20200326 A7 10 2 9 26 3 2020 Gereed na

vergadering

Besluiten

Dt Nr Besluit

Scope van Opdracht Stuurgroep omvat implementeren kaders rijksbrede dienstverlening
[RBD inclusief IDV PI met specifieke aandacht voor aspect Kunnen v w b technische

Inrichtlng en bedrijfsvoering administratie aandachtspunten rapportage planning
[doorlooptijd budget meerjarenraming mutatie governance sponsorschap commitment

{bedri]fSVOerinq etc Opm de aspecten Wlllen en Mogen liggen in hetalgemeen bi] IV D en FJZ

20200227 Bl

Stuurgroep op een termijn van ca 6 maanden op laten gaan in regiegroep met

betrokkenheid van tenminste IV DCS BV CSiF streefdatum decharge begin September
2020

20200227 B2

1130327 00021



Belastingdienst

Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

Korte titel agendapunt Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening1

2 Datum behandeling 30 maart 2020

10 2 eIngebracht door3

Aard van de behandeling4 vraag 5□ Besluitvorming □ Hamenstuk

vraag 6□ Kennisneming X Bespreking

Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

5

Aan de algemeen directeur IV wordt gevraagd

□ kennis te nemen van en in te stemmen met

5a

□ en te besluiten

Toelichting op het besluit

D en door te geleiden near

D DT BD D Concernstaf n pDC Staf

Kern van het besluit in max 100 woorden

5b Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemmlng met

Dlenstonderdeel Control

□ ja

□ nee omdat

Afgestemd met NAAM accounthouder bij Dlenstonderdeel Control IV

NB Er mbet een keuze zijn aangevinkt en ingevuld Zonder afstemming
ksn een besluit niet worden geagendeerd voor een overleg van het MT IV

Bij doorgeleiding naar

bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemmlng met

DG control

5c □ ja

□ nee omdat

Afgestemd met NAAM accounthouder bij DG Control

5d Heeft DO control aangegeven

dat het besluit moet worden

voorgelegd aan FEZ

[Zie ook rubriek 9}

□ ja dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ

□ nee

Ga hiema verder met vraag 7

Aanbiedingsformulier MTIV per 27januari 2020
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HamerstukSe □ ja □ nee

Het antwoord kan alleen ja zijn indien de Inhoud van het agendapunt

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

overleg [MT DCS MT GBS MT IBS MT STS en daarom discussie en

inbreng tijdens het overleg niet nodig Is DO control moet akkoord zijn en

geen opmerking meerhebben

Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking
Kern van de Inhoud

Kern van de inhoud in max 100 woorden6

De activiteiten in het kader van Rijksbrede Dienstverlening nemen toe en

worden complexer [implementatie kaderdocument RBD veel stakeholders

aantal klanten diensten etc } DCS doet een voorstel hoe gegeven al die

ontwikkelingen de Rijksbrede dienstverlening de komende tijd vorm te

geven

Ga hiema verder met vraag 7

komt het onderwerp10 2 e

mondeling toelichten

Voorgaande behandeling
Kruis aan

7

vraag 8X MT DCS

vraag 9□ Portefeuilie[s IV

vraag 10□ Keten IT voor IV

vraag 10□ Een ander overleg

Voorgaande behandeling
in MT

Kruis aan en verme d datum

van bespreking

8 □ MTIV X MT DCS □ MT IBS □ MT GBS

datum datum datum3 maart 2020

□ MT STS □ MT Bedrijfsvoering □ MTCTO

datum datum datum

Voorgaande behandeling
in Portefeuilles

Kruis aan en vermeid datum

van bespreking

9 □ Portefeuille Financien □ Portefeuille Communicatle

datum datum

□ Portefeuille P C □ Portefeuille Portfoliomanagement

datum datum

□ Portefeuille Inkoop □ Portefeuille Doorontwikkeling IV

datum datum

□ Portefeuille Architectuur a

Technologie

□ Portefeuille Huisvesting a

Facility

datum datum

□ Portefeuille HR □ Portefeuille Security a

Continuity

datum datum

Aanbiedingsfbrmulier MTIV per 27januari 2020
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Voorgaande behandeling
in overleg
Vermetd naam van het

overleg en de datum van

bespreking

10 Het Etuk iE behandeld In overleg vermeld hier de naam van het overleg
dit kan bijvoorbeeld een Stuurgraep zljn

datjm

BedrijfsvoeringAfstemming met de IV

onderdelen

Kruis aan met welke IV

onderdelen bet stuk is

afgestemd Geefper
onderdee tevens aan met

wie het stuk besproken is

CTO DCS IBS GBS STS11

□ □ □□ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

X Het stuk is niet afgestemd met IV onderdelen

Afstemming met de IV

portefeuille s

Kruis aan met welke

portefeuilles het stuk is

besproken Geefper

porteteuille tevens aan met

wie het stuk bespmken is

FIN P C PORT COM INK DOOR S8eC F H HR A T12

IV

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

X Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

Afstemming met de

Ketens

Kruis aan met welke Ketens

het stuk is afgestemd Geef

per keten tevens aan met wie

het stuk besproken is

S E BBK VPB LH I B IH AUTO GKT13

□ □ □ □ □ □ □ □

Overige
middelen

InteractieGegevens TSL ITvoorlV OB

□

O □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

X Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

Afgestemd met de

uitvoering
Kruis aan met welke

uitvoeringsonderdelen het

stuk Is afgestemd Geefper
onderdeel tevens aan met

wie het stuk besproken is

Kias DOUANE PART TSL FIOD CAP MKB GO IV14

□ □ □ □ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

X Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

Afstemming
met de concerndirecties

hoofdirectie

Kruis aan met welke

concerndirecties

hoofddirectie het stuk is

afgestemd Geefper directie

tevens aan met wie het stuk

besproken is

15 IV D I S FJZ UHB O P C F

□ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij concern directie

X Het stuk is niet afgestemd met de concerndirecties

Aanbiedingsfbrmulier MTIV per 27januari 2020
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Afstemming met de

ondersteuning
Kruis aan met welke

ondersteunende onderdelen

het stuk is afgestemd Geef

per onderdeel tevens aan

met wie het stuk besproken

Switchle DF A SSO SSO CDC SSO VT

A F MI CFD O P

□

n □ □ □ □ □ □

IS
Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

X Het stuk IS niet afgestemd met ondersteunde onderdelen

Openstaande

bespreekpunten o b v de

voorafstemming
Geef aan ivat de

belangrijkste openstaande

bespreekpunten zijn op basis

van de voorafstemming en

17

18 Aanbieden aan de medezeggenschiap X Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatle □ Advies □ Instemming

Medezeggenschap

Opvolging Directie IV

Bij het voorgestelde besluit

en ofin de bijbehorende

aanbiedingsbrief wordt altijd

melding gedaan over hoe het

vervoigtraject er uit ziet na

de behandeling in het MTIV

Op hoofdiijnen is duidelijk
wie de actiehouder is op

welke wijze het besluit wordt

gecommuniceerd richting de

uitvoering en hoe het

implementatietraject er uit

ziet

19

Voorgesteld wordt om de opvolging van het besluit acties te

beleggen bij vermeld tiler de naam van de actietiouder

Vervoigtraject vermeld hler hoe het vervoigtraject erutt zlet

Communicatievoorstel vermeld hier hoe het communicatietraject

eruit zlet

Bijgevoegde stukken De volgende stukken zIjn bijgevoegd20

20200324 Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening

21 Contactpersoon

10 2 e

Aanbiedingsfbrmulier MTIV per 27januari 2020
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Status besluitvorming ODC strategie

Inhoud

Status besluitvorming ODC strategie

Managementsamenvatting

Belastingen Regieteam CIO 13 april 2016

Belastingen Regieteam CIO 15 juni 2017

IV MTIV 3 September 2018

IV MTIV 10 September 2018

IV Mnv 5 november 2018

IV MTIV 3 december 2018

IV MTIV 28 januari 19 Gezamenlijk deel met MT IV D informeel karakter

MT IV D en MT IV 25 maart 2019

Bijiage 1 ODC in het DTBD
’

geen indirect bewijs

Bijiage 2 vastgeiegde documenten

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

9

10

11

Managementsamenvatting

Er wordt bij het spreken over externe dienstveriening zeker vanuit de Directie IV verwezen naar

de ODC Strategie

Vraag is of er een DTBD of DGBD besiuit m b t een ODC strategie is iaat staan een misschien

nog wel passender besiuit van de top van het departement |io 2 e| of zelfs wei een poiitiek

bestuuriijk akkoord Min STAS

stalling isdat er geen sprake is van een minimaal op DGBD niveau vastgesteld besiuit

Om de onzekerheid op dit punt weg te nemen heb ik gezocht naar bewijs voor mijn steiiing dat er

geen DTBD of DGBD besiuit over een ODC Strategie is

Dit heb ik gedaan door te trachten de steiiing te falsificeren door alles wat met de zoekterm ODC

te vinden is in ibabs en Digidoc op te zoeken

Een overzicht van aiies dat gevonden is met schermpiaatjes van de agendering en waar

beschikbaar versiagtekst staat hierna

Conclusie van beoordeiing van het feitenreiaas is dat er geen DTBD of DGBD besiuit is over

een ODC strategie Er is veei over gesproken ai vanaf 2016 maar er is nooit een besiuit

genomen boven het niveau van het MTIV

Misschien nog wei het duideiijkste is het ais 20180822 Verslag bezoeki io z e |PCS ODC

strategie def pdf [zo door mij] opgesiagen stuk met ais condusie van het doei van het

werkbezoek verkenning herijking ODC strategie en eventuele vervoigstappen Er wordt geen

fiesiuit genomen over de voorgeiegde strategies

De steiiing viel met de op dit moment beschikbare feiten niet te falsificeren

10 2 e 8 aprii 2020
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Belastingen Regieteam CIO 13 april 2016

fit Effecten aanscherpinguitgangspjntenvoorB CFD en B CIE

Ter besp reking en vaststeilinp

Ingebrachtdoor

I I Q Aanbiedingsnotitie CIE CFD docx 244KB

I I Q Herijking_Roadmap_ODC_definitief pdf [1 1MB

I I Q Memo CIE CFD definitief 30 maartdoc 323KB

□ Q ODC Strategic 11 vlOdef pdf 113 KB

3

10 2 e

Verslaatekst behandelina

‘5 Effecten aanscherping uitgangspunten voor B CFD en B CIE

1Q 2 ejiicht de stukken toe E e a is ook besproken in NT s van CIE en CFD

Nota is akkoord

zal dit laten agenderen door de ambtelijk secretaris van de RvB

De Roadmap kan in de verschillende NT s worden toeqelicht zodat iedereen kennis heeft van de

laatste inzichten en stand van zaken Actie io 2 e[ciE

brengen de stukken naar de RvB10 2 e

Belastingen Regieteam CIO 15 juni 2017

Ibabs Werksessie 4 Nota Bene Aansluitend wrap up van de ODC strategie vanaf 17 00 uur

Geen verslao gevonden 3 4 15 07 uur opgevraagd bij 10 2 e

Belastingen Regieteam CIO 26 oktober 2017

0 02 0 ODC Strategic 09 30 10 00 uur

Terinformatie

ingebrachtdoor 10 2 e

□ Q Aanbiedingsformulier RegieteamIV_Strategie ODC 2017 [l 2 pdf 439KB

n Q 20171024Strategie ODC2017 final tbv MT CIE en Regieteam l 2 pdf

224KB

Verslaatekst behandelina

’2 ODC strategie

10 2 e

versie op de agenda
Enkele aanvullende opmerkingen bij het stuk

□ Goed duiden dat de afstemming en de financiele impact en bijbehorende bronnen onderdeel

zijn van de voorgestelde aanpak
□ Flet consumer provider model nadruk geven zeker in relatie tot de legacy van het datacenter

□ Onderverdeling en de benaming van de termen generiek en specifiek goed duiden Generiek

wellicht anders noemen

□ Rol van Concerndirectie IV Databeheersing zal er vooral een zijn van kaderstellend en niet

met verantwoordelijkheid voor de IV uitvoering en de uitvoering van de ODC strategie Wei goed
dat in een voorbespreking met

bespreekt de OC strategie Dit stuk is al eens eerder behandeld nu staat de laatste

nog te benoemen10 2 e

Kortom

□ Akkoord met de voorgestelde besluiten besluit 100

0 Onderschrijf de verkenning herijking ODC strategie 2017

0 Stuur de verkenning herijking ODC strategie 2017 naar DG en nodig I iQ 2 e | uit voor
werkbezoek om de ODC strategie vender te bespreken met alle betrokken onderdelen van

de Belastingdienst

1130002 00023



0 Geef CIE de opdracht om het werkbezoek in samenwerking met CIO office te

organiseren
□ Organiseer een gesprek met

□ Organiseer een gesprek met | I0 2 e [over dit stuk factie 203 pi0 2 e|

10 2 e inzake dit document

IV MTIV 3 September 2018

^ Verslag 27 08 2018 ter formalFsatie op moment dat bet past i enkele urgente
wagen voor maandag dinsdag

Versla g ter vaststelling

Ingebracht door 10 2 e

00

Verslag t documenten n a v actiepunten

Aandachtspwnten Besluiten inzake bedenkingen 2e brief vnaag inzake Gateway

□ g VersiagMTIV_270820ie_vl docx 693KB

□ g Besluitenlog MT1V_270e2018 docx 949KB

□ g VenstagMTIV_200820ie_vdef doac 72SKB

D H Planning_MTIV_2ehelft_2018_v02 dooc 244KB

□ g 20ieOS30metalijstbdo pdf 91KB

□ g 160822 Verslag bezoeknro 2 e |PCS ODC strategic defl pdf 313KB

D H 2tH8 0e 3lAanvullendeinformatie changesMiVbudget20ie pdf

401KB

Stuk onder 00 180822 Verslag bezoek I0 2 e [DCS ODC strategie def pdf 313KB

Inhoud relevant deel van het stuk

Samenvatting programma
De aanleiding voor het werkbezoek is de herijking ODC strategie DCS heeft middels werksessies

verkend of en zo ja op basis van welke aspecten een herijking van de bestaande ODC strategie
gewenst is Het resultaat de memo Strategie ODC2017 1 3 besproken in het Regieteam IV nu

MTIV van 26 oktober 2017 Doel van het werkbezoek is om de verkenning herijking ODC

strategie en eventuele vervoigstappen te bespreken
Er wordt geen besluit genomen over de voorgelegde strategie Naar aanleiding van de discussie

wordt afgesproken dat het voorstel wordt aangepast op basis van de volgende punten

Adel verplicht
□ Belastingdienst is een belangrijk onderdeel van de rijksoverheid
□ Als onderdeel van de rijksoverheid ben je als Belastingdienst verplicht om een bijdrage te

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

□ Het datacenter van de Belastingdienst kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een bijdrage te

leveren omdat zij specifieke expertise hebben rijksbrede schaalvoordelen kunnen leveren of

continuiteit kunnen borgen
0 Het datacenter van de Belastingdienst heeft dus geen groei opdracht maar een

inhoudelijke opdracht om de rijksoverheid te helpen
0 Vanuit die gedachte zijn de andere overheidsdatacenters ook geen concurrent maar

partijen waarmee ODC Belastingdienst gezamenlijk de rijksoverheid ondersteunt

□ De afweging voor die bijdrage is altijd vanuit rijksbreed belang
□ 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

1130002 00023



□ De bijdrage is passend bij het profiel van ODC Belastingdienst Dit profiel moet nader tot stand

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

verzorgt zelf niet de facturering aan de honderden afnemers

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

wordt bepaald op welk niveau het besluit genomen kan worden

□ De casuistiek moet breed worden beoordeeld op maakbaarheid en haalbaarheid Voor korte

termijn en lange termijn en rekening houden met de situatie dat de vraagt [sic] wegvalt of groter
wordt Het bevat een degelijke risico inschatting vanuit scenario s onderbouwd dat de

Belastingdienst het extra werk er bij kan hebben

0 Schaarste op de arbeidsmarkt is geen argument dit geldt hetzelfde voor de andere

ODC s

□ Knelpunten die nu worden ervaren op het gebied van governance en financiering worden per

casus uitgewerkt en voorgelegd mede in afstemming met de opdrachtgever Uitgangspunt daarbij
is dat deze zaken gelijk goed worden geregeld en toekomstbestendig worden ingeregeld

0 Als het datacenter rijksbreed werkt is er dus ook de bereidheid om rijksbreed storing te

ontvangen Dit vraagt om interdepartementele governance

In het verslag van 3 9 geagendeerd 10 9 staat opgenomen

Het MTIV neemt kennis van de opvolging van de actiepunten zie de bijiagen bij het verslag
Aanvullende informatie variuit programma MIV

□ Verslag werkbezoek van| lQ 2 e^an DCS

Er is geen besluit over het verslag bliikt uit het verslag van 3 9 Er is geen bewiis dat het stuljp 2je
bereikt heeft en of hii er akkoord op geoeven heeft10 2 e

10 2 e3 4 2 10 53 vraag uitgezet bij
zoek gegaan en heb niet kunnen achterhalen of het stuk| I0 2 e [heeft bereikt

Haar reactie 06 04 2020 09 24 Ik ben op

IV MTIV 10 September 2018

Mededelina a Naast blog van 10 2 e

10 2 g

[Voor verslag 3 9 zie hiervoor ]

IV MTIV 5 november 2018

ii d5 0 ODCstrategie

Ter bespneking

Sngebracht door

R 05 e I

\dcs10 2 e

□ Q ABMTIV ODCstrategie2018 v3 pdf 316KB

□ Q 2018103lStrategieODC2018tbvMiTDCSenMTIVv3 pdf

136KB

Verslaotekst behandelino

R OS e ODC strategic

Het MT IV bespreekt de memo Belastingdienst de strategic als OverheidsDataCenter 2018

dd 2 november Het MTIV maakt de volgende opmerkingen

geef voor de casuistiek aan wat er op welk niveau wordt besproken
maak duidelijk dat het MTIV de verantwoordelijkheid heeft en dat DCS de strategie uitvoert

de financiering komt uit de BD de besluitvorminq qaat via QGD ICT

C F en FEZ samen mee laten kijken op proces l^^
komen tot een gedeelde appreciatie
vanuit de BDO IV het memo begeleiden via Digidoc

BDO dat het BDO IV is aangesloten

haakt vanuit C F FEZ aan om te10 2 e

zorgt als Kwartiermaker10 2 e

1130002 00023



De nieuwe versie van het memo wordt voor 12 november ter appreciatie aangeboden aan C F en

FEZ

IV MTIV 3 december 2018

12 10 0 ODC strategie

Ter besluftvoimir^
Ingebrachtdoor

R oe d

DCS}10 2 e

□ Q AE MTIV ODC strategie 2013 w4 pdf 321KB

□ Q 20181031 Strategie ODC 2013 tbv MT DCS en MT IV v4 pdf

136KB

n B 20171024 Strategic 0DC2017 final tbv MT CIEen

Regieteam l 3j pdf 302KB

Verslaatekst behandelina

R oe d ODC strategie

Het MT IV bespreekt de volgende stukken

□ Belastingdienst de strategie als OverheidsDataCenter ODC 2018 dd 20 november

2018 [dit is 20181031 Strategie ODC 2018 tbv MT DCS en MT IV v4 ]
□ Belastingdienst de strategie als OverheidsDataCenter ODC 2017 dd november 2018

[sic moet zijn 2017]

Het MT IV vraagt DCS om in het memo te verwijzen naar de opdracht die bij del io 2 e ~|ligt voor

het opstellen van beleid m b t het leveren van producten binnen buiten de Rijksoverheid
Aanvullend geeft het MT IV aan dat het stuk door alle betrokken partijen gedragen dient te worden

^zal dan ook gevraagd worden om input te leveren Het stuk zal ter bespreking worden

ingebracht in het Driehoeksoverleg tussen

geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat C F een positieve appreciatie geeft op het stuk

10 2 e

de IV organisatie en C F 10 2 e10 2 e

1130002 00023



IV MTIV 28 januari 19 Gezamenlijk deel met MT IV D informeel karakter

1S 05 0 Gezamenlijk MT IV Den IV

Agendapunten

RV 03

1 Opening
2 Verslag vorige keen actielijst
3 Meenemen van business eigenaren ketens Welke verwachtingen

zij n er over en weer va n keten van kadersteHer va n 1V

4 Stavaza MIV werkbezoek is later besluitvorming n a v

bestedingsplan isal wel helder

5 Stavaza publicatie beleids kaders

6 ODC strategic en verdere afstemming
7 Waar willen we gezamenlijk over spreken Suggestie voor

voorraad lijst doomemen

8 Sluiting

Zie 6

Suggesties voor vaorraadtijst
Voorstel PoC RIsicoserver

SLM Rijk SLM Eelastingdienst aansluiten

Programmatische aanpakken
o portfoliomanagement
Q integrate beveiliging en

o databeheersing
oAVG implementatie schoning en archivering

Verslaatekst behandelinal

R 06 ODC strategie

10 2 e vanuit de Directie IV ligt er een voorstel voor een ODC strategie Er is meer tijd nodig om

na te denken hoe we dit verhaal in breder perspectief kunnen plaatsen geldt ook voor MCC Digipoort
ZBO De ambitie is dat in maart april de lijn duidelijk is Hierbij

■ maaktl 10 2 e Igebruik van het materiaal dat aanwezig is

■ wordt gekeken naar het beleid dat op Rijksniveau voorhanden is

■ wordt er rekening gehouden met welke initiatieven er lopen bijvoorbeeld op het vlak van

risicomanagement

de opgeleverde ODC strategie is besproken metl|0 2 en jio 2 e| tijdens een workshop

de notitie die vanuit de Directie IV is opgeleverd is conform opdracht geschreven

10 2 e

10 2 e

Omschrijving actie afspraak Actiehouder Onderdeel

In maart april is er duidelijkheid over de

ODC strategie en wordt het MT IV hierover

geinformeerd

CD IV D
10 2 e

Besluit de ODC strategie is voor de volgende viermaands cyclus ingeregeld
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MT IV D en MT IV 25 maart 2019

B s 0t Rjjksbrededienstveriening

DOEL Status notitie kaderstelling bepalen en tweecasussen bespreken
C0NTE T |l0 2 ebrengt tweecasussen in ODCdiensten aan ISZWen de Koninklijke
Bilbiotheek

ToeLichting dooi

□ Q Oplegnotitie tbv gezamenlijkMTIVen rV D25 O3 201S pdf T03KB

n B NotitielVJCT Dienstvedening aan ZB0 s pdf 290KB

n B NotitieJCT Dienstverleningaan iSZWl l VERTROUWELIJK pdf 204KB

□ B Bijlage CasuslCTKB pdf 371KB

r~] B BiJlage UitwerklngVpbjWetmarktenoverheiden BTW pdf B7KB

r~| B Bij lage Business belang FIOD in samenwerkingiSZW pdf 3e5KB

r~| B 20190315 Onderzoek mogelijke FD Dienstverlening aan iSZW vl O pdf

275KB

r~| B 20190321_2 Kaderstelling Rijksbredecliensb er[ening pdf [Toegevoegd
door Milo op 25 3 19 om 12 00} l lMB

10 2 e

Verslaatekst behandelina

B TER BESPREKING MENINGSVORMEND

B S Rijksbrede dienstverlening

De volgende stukken worden ter bespreking aan de MT s aangeboden
□ notitie Kaderstelling Rijksbrede Dienstverlening CasuTstiek Koninklijke Bibliotheek en

iSZW d d 19 maart 2019

□ notitie ICT dienstverlening aan ZBO s werkgroep fiscale consequenties d d 26

februari 2019

□ notitie ICT dienstverlening aan iSZW d d 15 maart 2019

□ bijiage 1 Casus ICT dienstverlening door Belastingdienst aan Koninklijke Bibliotheek

Wet markt en overheid

□ bijiage 2 Uitwerking fiscale consequenties bij ICT dienstverlening aan ZBO s

toegespitst op de wet markt en overheid Mededingingswet Vennootschapsbelasting en

BTW

□ bijiage 3 Business belang FIOD in samenwerking ISZW

□ bijiage 4 Onderzoeksresultaat mogelijke IT dienstverlening aan Inspectiedienst
SZW d d 15 maart 2019

□ bijiage 5 Rijksbrede dienstverlening IV D Kaderstelling en beleid Concept d d 21

maart 2019

IV geeft een compliment voor het gedegen stuk Kaderstelling Rijksbrede dienstverlening

concept met een brede scope dat er ligt IV D |o 2 ^ maakt nog een managementsamenvatting
io 2 e|heeft een paar detailopmerkingen en deelt deze met 0 2 4

I iQ 2 e I vraagt waarom de besluitvorming over nieuwe klanten en nieuwe diensten altijd dient te

lopen via het Driehoeksoverleg IV D naar het DTBD kopje 2 2 3 Beleidslijnen en waarom er niet

binnen qestelde kaders gehandeid mag worden

In de kaderstelling zoals besproken hebben in het driehoeksoverleg IV D staat de

Beleidslijn dat de Belastingdienst alleen diensten levert derden aan partijen binnen de

rechtspersoon Staat Met deze expliciete afbakening voorkomt de Belastingdienst dat hij als

organisatie OB en of VpB plichtig wordt Dit betekent dat IV D in beginsel een negatief advies

10 2 e
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geeft t a v KB Met Driehoeksoverleg gaat over beleid niet over toetsing C F zal in alle gevallen
a meelezen met een verzoek en b een besluit toetsen aan de mandaatregeling Als er

onduidelijkheid is en of de besluitvorming niet conform mandaat is voIgt er afstemming over de

routing Nieuwe situaties waarbij twijfel is worden ingebracht in het Vierkantsoverleg fo^lv D IV

en C F om te kijken of het nieuwe beieid is of wijzigingen nodig heeft Samenvattend

□ I i0 2 e Izet de iijn uit

□ IV D schept de kaders

□ C F leest altijd mee

□ IV voert uit

□ I0 2 e wordt altijd geinformeerd
□ En bij twijfei of bevindingen vanuit C F wordt de casus ingebracht in het

Vierkantsoverleg
De casussen iSZW en KB worden besproken

□ De door KB gevraagde dienst betreft alieen Datacenter Flousing Deze dienst is een

bestaande dienst die wordt geieverd aan de Beiastingdienst maar ook aan NFI Justid en

SSC ICT DCS heeft voidoende capaciteit om de dienst te leveren aan KB Compiexiteit bij
het verzoek van KB is dat de KB een ZBO is met alle bijkomende fiscale en ad mini strati eve

consequenties
□ iSZW Betreft verkennend onderzoek of gevraagde ICT dienstverlening kan worden

geieverd De notitie ICT Dienstverlening aan iSZW licht op hoofdlijnen de resultaten van

het verkennend onderzoek toe inclusief een prijsindicatie De verkenning moet nog verder

uitgewerkt worden met C F

□ geeft aan dat IV D en C F met elkaar in gesprek zijn over de casussen Het besluit

voIgt nog [io 2 ^eeft aan dat o b v de juridische vormen er vraagtekens zijn bij het leveren

van ICT dienstverlening door Beiastingdienst aan de KB ISZW past qua business belang
qoed Zie ook de eerdere opmerking vani

ziet graag dat bij ICT dienstverlening aan iSZW in kaart wordt gebracht wat

hiervan de consequenties en effecten zijn in het kader van beheer en onderhoud

continuiteit SLA s etc

□ |l0 2 e| geeft aan dat dienstverlening aan iSZW puur betrekking heeft op het leveren van

volume en de verwachting is dat er geen risico s zijn
□ fO 2 4 deelt dat C F de volledige administratie wil borgen in het portfolio zodat de

Rijksbrede dienstverlenging inzichtelijk wordt gemaakt Hierbij is het wel de bedoeling om

de administratielast beperkt te houden iQ 2 e | geeft aan dat er tevens een

contractadministratie incl looptijden bijgehouden dient te worden

□ [i0 2 e| geeft aan dat het element van schaarste werkplekken en mensen niet duidelijk

terugkomt in de nota

□ |l0 2 e| licht toe dat op basis van de gestelde vraag vanuit ISZW door DCS in Q1 een

verdiepingsonderzoek is uitgevoerd DCS heeft voorgesteld om

het verzoek om werkplekdiensten te leveren af te wijzen
akkoord te gaan met verzoek voor het kostendekkend aanbieden van het

Forensische Domein

I0 2 e|heeft| iQ 2 e [van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geinformeerd
over de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek Er is afgesproken is dat er indicatie van

de kosten wordt afgegeven richting iSZW

NB opmerking I io 2 e ]pp 17 april n a v de sessie afgelopen week kan dit ook SCC

ICT opgelost worden

□
•

o 2 ^ ziet graag dat de volgende elementen nader uitgewerkt dienen te worden een exit

strategie en de dataclassificatie m b t AVG

De notities m b t de Rijksbrede ICT Dienstverlening en concrete verzoeken van KB en iSZW

worden ter appreciatie voorgelegd aan DO Control IV Dit n a v de afspraak die gemaakt is in het

gezamenlijke MT van CD IV D en de Directie IV |io 2 e|geeft aan dat er een appreciatie moet zijn
voordat er formeel met 10 2 e1en |
Op woensdag spreekt
stukken delen met pTb z e De stukken worden via de Digidoc Iijn aangeboden
» ACTIE

» ACTIE

I gesproken wordt over deze voorstellen

Jio 2 e| an t b v dat gesprek wel informeel de

10 2 e

10 2 e

bespreken van de voorstellen met\ io 2 e

io 2 e [ aanbieden stukken aan io 2 e via de Digidoc lijn

10 2 e
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Bijiage 1 ODC in het DTBD

De enige keer dat ODC in het DTBD genoemd is was bij de vaststelling van het kader externe

dienstverlening op 10 oktober 2019

0 Kader dienstverlening aan partijen buiten de Beiastingdienst

Ingebracht doatj 10 2 e~|

B 2

Gevraagd besluit

Aan 10 2 e wordt gevraagd gehoord hebbendehet DT

X kennis te nennen van en in te stemmen met

het in deze notitie opgenomen kader voor dienstvertening aan partijen buiten de

Beiastingdienst Dit kader betreft zowd inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen
waaraan de dienstverlening zal moeten voldoen als de financiele h andelwijze

Toelichting
Deze notitie met d aarin bet kader voor dienstverlening aan externe partijen komt

voort uit de behoefte aan een nadere uitwerkingvan de financiele prindpes en

spetregels Het kader beoogt een uniforme werkwijze binnen de diensten geeft de
dienstonderdelen een set met voorwaarden en richtlijnen voordienstverlening aan

externe partijen

IVAD werkt momenteel aan een kader aarsgaande de ODC strategie voor ICT

werkzaamheden IV D IVen C F zullen gezamenlijk ervoorzorgdragen dat deze

nadere invutiing vanuit IV D in lijn is met de concembnede kaders op dienstverlening
aan externe partijen en duidelijk werkbaarzijn voor IV

n B 20191003 ABF DTBD Notitie kader DV docx [408KB

EH B 20191003 DTBD Notitie kader dienstverlening aan partijen buiten

ED docx {406KE]

Verslaatekst behandelina

Kader dienstverlening aan partijen buiten de BeiastingdienstB 2

Ingebracht door 10 2 e

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

dienstverlening aan partijen buiten de Beiastingdienst 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 de financiele prindpes 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
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IV D werkt momenteel aan een kader aangaande de ODC strategic voor ICT werkzaamheden IV D IV

en C F zullen 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 duideiijk werkbaar zijn voor IV

^ ACTtEIV D C Fen tv

Besluit

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

kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtiijnen waaraan de dienstverlening zai moeten

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

[NBl0 2 e

De genoemde actie is vanuit IV D getrokken door

io 2 e ^en van de IV^

opdracht

^met van de kant van C FpO 2 e

o b v de 4 11 19 in het MTIV vastgestelde

10 2 e

10 2 e

PDF

20191022 notitie

aanpak externe diensl

Verslaqtekst behandelinq

R OS e Kadersteliing dienstveriening externe partijen en hoe verderais Directie IV

Het volgende stuk is ter informatie aangeboden
0 notitie Kadersteiling dienstveriening externe partijen en hoe verder als Directie IV d d 22 oktober 2019

Het stuk is ter kennisname aangenomen door het MTIV In een eerder overleg is over deze aanpak reeds

overeenstemming bereikt De acties zijn in gang gezet ]

geen indirect bewijs

Bron Topstructuur van het directoraat generaal Belastingdienst per 20 September 2017

Datum document 13 September 2018

Versie 1 0

Biz 30 Het datacenter van de directie IV ontwikkelt zich van een specifiek datacenter voor het

DGBD naar een overheidsbreed inzetbaar datacentrum

Deze zin waar verder geen toelichting bij staat is moeiliik te zien als een bewiis voor het bestaan

van een ODC Strateaie Ter ondersteuning hierbij tevens de zin die na de vorige opgenomen is op

biz 30 De kaders voor de directie Informatievoorziening worden opgesteld door de

concerndirectie Informatievoorziening en databeheersing
Met verwijzing naar het gezamenlijk MT IV met IV D van 28 januari 2019 lijkt duidelijk dat er voor

ODC thematiek op dat moment nog geen kader was Pas met de vaststelling van het kader

zoals hierboven genoemd op 10 oktober 2019 was er wel sprake van Dit zonder dat er

expliciet sprake is van een ODC Strategie

Om voliedigheidsredenen is de tekst uit de Topstructuur hier wel opgenomen
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Bijiage 2 vastgelegde documenten

V 6 Zoeken in Status besl PODC ► Status besluitvorming ODC strategie

A
Naam

Jk 20190325 gez MT IV IV D

201^13 Regieteam Aanbiedingsnotitie CIE CFD

20160413 Regieteam Herijking_Roadmap_ODC_definitief

[f 20160413 Regieteam Memo CIE CFD definitief 30 maart

20160413 Regieteam ODC Strategic li vlO def

20171024 Strategic ODC2017 final tbv MT CIE en Regieteam 12

£ 20171024 Strategic ODC2017 final tbv MT CIE en Regieteam 13

20171026 Ab RegieteamlV_Strategie ODC 2017 1 2

20180822 Verslag bezoeki |PCS ODC strategie def

20181031 Strategie ODC 2018 tbv MT DCS enMT IV v3

[ 20181031 Strategie ODC 2018 tbv MT DCS en MTIVv4

£ 20181105 AB MTIV ODC Strategie 2018 v3

\£ 20181203 AB MTIV ODC Strategie 2018 v4

® 20200408 Status besluitvorming ODC strategie

lH Verslag MT CD IV MT IV_28012019_v2

Gewijzigd op

8 4 2020 14 26

31 3 2020 14 38

31 3 2020 14 37

31 3 2020 14 38

31 3 2020 14 37

31 3 202014 44

31 3 2020 16 57

31 3 2020 14 43

3 4 2020 10 26

31 3 2020 14 51

31 3 2020 16 56

31 3 2020 14 49

31 3 202016 57

8 4 2020 14 25

20 3 2019 18 30

V d ZoekfWorming ODC str™ ► 20190325 gez MT IV IV D

A
Naam

20190315 Onderzoekmogelijke FD Die

^ 20190321_2 Kaderstelling Rijksbrede di„

Bijiage Business belang FIOD in samen

^ Bijiage Casus ICT KB

^ Bijiage UitwerkJng Vpb Wet markt en o „

^ Notitie IVJCT Dienstverlening aan ZBO s

^ NotitieJCT Dienstverlening aan iSZW 1 1

© Oplegnotitie tbv gezamenlijk MT IV en IV„

Gewijzigd op

3 4 2020 13 31

3 4 2020 13 31

3 4 2020 13 31

3 4 2020 13 30

3 4 202013 31

3 4 2020 13 30

3 4 2020 13 30

3 4 2020 13 30
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Haam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS 10 2 e Aanweziq

DCS Aanweziq

C F Aanweziq

Agenda 16 4 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
• Offerte Logics via DG

• Vraag IV D m b t samenwerking opsporingsdiensten akkoord DG

• Parafenliin NVWA opnieuw ingebracht door IV D afkeuring WR gevraagd
10 2 e

1

^stapt per 1 mei over naar CFD

Recapitulatie vergadering 26 3 2020 fA
Stand van zaken lopende dossiers bespreken dashboard B

Bespreken Notitie C i r t presentatie D

• Notitie inz Opdracht BDO z s m naar MT IV

Bespreken offerteproces uitbreiding klantdiensten

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

2

3

4

5

6

7

Bijiagen
Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20200326 docx

Dashboard gedeelde map

Notitie Rijksbrede Dienstverlening 2020 BDO IV 00010 concept 2 docx

20200324 Uitwferking Rijksbrede Dienstverlening pptx

A

B

C

D

Dubbel met document ID 1130352
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BDO IV opdrachtomschrijving Stuurgroep RijksBrede Dienstverlening 20 april 2020 versienr 1 0

o Achtergrond eti rationale

o Zorgdragen dat dienstverlening aan

partijen buiten de Bd conform kaders

en richtlijnen tot stand komt na

explicieite besluitvorming in de juiste

gremia Bevorderen van imago Bd

o Relevante COPAFUTH aspecten
o COPAFIJTH alle behalve C

o Betrokken partijen en soelers

o Eigenaar
o Opdrachtgever
o Opdrachtnemer Stuurgroep RBD

o Definieren en initieren van activiteiten ligt bij

o Kosten10 2 e

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

rekening worden gebracht aan aftiemers

10 2 e

o Doel
10 2 e

o In DT vastgestelde kader voor

dienstverlening aan partijen buiten de

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

procedure
o Lopende dossiers in goed banen

leiden door bevorderen van het

volgen van de juiste procedure

o Uitgangspunten en randvoonvaarden

o Kaders
o Nemen van maatregelen ligt bij

management van DCS ODC

vertegenwoordigd door^ io 2 e

o Werkgroep doet financieel administratieve

uitwerking
o Stakeholders

o C F IV D MT DCS MT IV MT CFD

o Klantmanager DCS voor B CFD t z t in

regiegroep |
o Fasering planning en mijlpalen

o Eerste opzet rapportage 2 md m n dashboard

RBD integratie SNR opzet nieuwe rapportages

lijnonderwerpen o a IDVP

o Afronding schema werkgroep 3 md

o Stuurgroep op een termijn van ca 6 maanden op

laten gaan in regiegroep met betrokkenheid van

tenminste IV DCS BV C F streefdatum

decharge begin September 2020

o In scope en buiten scope

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

voor aspect Kunnen v w b

o technische inrichting en

o bedrijfsvoering administratie

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

business en Mogen bij FJZ en IV D

o Reikwijdte is totaal IV incl MCC ook in werkgroep

o Kader Dienstverlening aan partijen
buiten de Belastingdienst

o Wet Markt Overheid

o Kaderwet ZBO

o IDV P

o Procedure Rijksbrede dienstverlening
o Schema’s klantvraag financieringo Voorstel 10 2 e

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

loopt
o Initieren activiteiten loop
o Borgen werkwijze in regiegroep en

opheffen stuurgroep werkgroep

gepland
o Beoogde resultaten evt acceptatiecriteria

o Werkwijze geborgd in regiegroep

vastgelegd in schema

o Dossiers beheerd en actueel

o Rapportage dashboard externe

diensten SNR inclusief lijn IDVP

opgezet afgestemd ingeregeld
o Storing op basis van meerjaren

planning en raming ingericht

o Afhankelijkheden
o Geen externe afhankelijkheden

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

werkwijze en expliciete besluitvorming
o Financiele tekorten mitigeren door juist

calculaties en facturering

o Referenties naarandere documenten

o Zie uitgangspunten en randvoorwaarden

o Commonicatie

o BDO IV coordineert afstemming IV D en BDG

o DCS ODCS levert dienstverlening en

rapporteert intern en extern i o m C F
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Haam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS 10 2 e Aanweziq

DCS Aanweziq

C F Aanweziq

Agenda 23 4 2020 via Webex v2

1 Opening agenda mededelingen
Recapitulatie vergadering 16 4 2020 A

Stand van zaken lopende dossiers later

Bespreken bijgestelde scope Notitie B C

• Gewijzigd Bespreken Notitie aanpak externe dienstverlening C E F

Bespreken nieuwe opzet Presentatie D

Discussie over grensgevallen procedure geen bijiage
• Uitgebreid Bespreken Swimlane uitwerking procedure G

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

2

3

4

5

6

7

8

Bijiagen
Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 2020416 docx

Notitie Rijksbrede Dienstverlening 2Q20 BDO IV 00010 herzien concept 3 docx

Opdracht Stuurgroep RBD vl O pptx
20200324 Uitviferking Rijksbrede Dienstverlening pptx
20191022 notitie aanpak externe dienstverlening IV pdf
Uit verslag MT IV 20191021 txt

Swimlane procedure RBD 20200421 pptx

A

Bv

C

D

E

F

G

Dubbel met document ID 1130352

1130325 00026



IV organisatie le Viermaandsrapportage 2020

buiten verzoek

B Riiksbrede dienstverlenina

De IV organisatie levert diensten aan afnemers buiten de Belastingdienst Zoals

bijvoorbeeld housing en hostingdiensten en het ontwikkelen van apps

Het leveren van diensten buiten de Belastingdienst is in lijn met de strategische
agenda op Rijksniveau DTBD heefl kaders vastgesteld eind 2019 en een

procedure ingesteld begin 2020 voor deze Rijksbrede dienstverlening De IV

organisatie voIgt de vastgestelde kaders en procedure

Rapportage over de Rijksbrede dienstverlening is als voIgt ingericht
o in het verlengde van de Service Niveau Rapportage voor de operationele

diensten

o in het verlengde van de Highlight Rapportage voor de projecten
o in het verlengde van de Dashboard Rapportage van DCS waarin de status van

huidige en in ontwikkeling zijnde Rijksbrede diensten wordt bijgehouden

buiten verzoek

Pagina 22 van 59
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Belastingdiens

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Directie IV

AAN MT IV

TER BESPREKING 11 MEI 2020

TER BESLISSING 18 MEI 2020

Inlichtingen
10 2 e ]

Datum

6 mei 2020

Notitienummer

2020 BDO IV 00010

notitie Auteur
Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening

10 2 e IBDO IV

Van

[ 10 2 e

Aanleiding
Deze notitie geeft een update van het verloop van de opdracht aan het BDO IV

om het kader en de procedure voor rijksbrede dienstverlening te impiementeren
binnen de directie IV en stelt enkele vraagstukken aan de orde De rijksbrede

dienstverlening RBD betreft zowei de ICT DienstVeriening Pandgebonden IDV

P als de zogeheten ODC diensten en omvat ook de activiteiten van het Mobiie

Competence Center MCC

Bijiagen
1 20191003 DTBD

Notitie kader

dienstverlening aan

partijen burten BD pdf
2 20200306 Procedure

Rijksbrede dienstverlening
IV in DTBD 12 3 pdf

3 Opdracht Stuurgroep RBD

vl O pdf

Bespreekpunten 11 mei

• Aanpak opdracht impiementatie kaders rijksbrede dienstverlening
• Risico s en maatregelen

Beslispunten 18 mei

• Akkoord aanpak opdracht
• Formaliseren ODC strategie

Kern

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

welk onderdeel van de Belastingdienst te leveren

In aanvulling hierop is in het DT BD in maart 2020 een procedure vastgesteld
voor het toetsen van rijksbrede dienstverleningsverzoeken van partijen buiten

de Belastingdienst
Het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijfsonderdeel dus ook van de

directie IV om genoemde kaders en procedure voor het eigen

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

stuurgroep Impiementatie Rijksbrede Dienstverlening gestart onder leiding
van het BDO IV en met vertegenwoordiging van DCS en C F

Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de opdracht
laat zien hoe risico s gemitigeerd worden en legt de fundamentele vraag op

tafel naar het formaliseren van de onderliggende ODC strategie op het niveau

van het DT BD

10 2 e een

Aanpak opdracht imprementatie kaders rijksbrede dienstverlening
In januari 2019 is op initiatief van DCS een afstemoverleg gestart over de

procedure bij klantvragen en de financieringsaspecten DCS C F Financien
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In juni 2019 heeft dit geleid tot het formeren van een werkgroep sinds

September 2019 voorgezeten door 10 2 e

Aan deze werkgroep neemt ook het MCC deel

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

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

gestart en in januari 2020 omgevormd tot een stuurgroep Rijksbrede

Dienstverlening die ook het al lopende initiatief van de eerdere werkgroep

integreert stuurgroep werkgroep constructie

• De stuurgroep wordt voorgezeten door

I io 2 e I met ais ieden |

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

io 2 e leni 10 2 e

10 2 e

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

uitgewerkt in de vorm van een project mandate in bijiage Opdracht

Stuurgroep RED vl O pdf
• Ais doel is hierbij geformuleerd het kader voor dienstverlening aan partijen

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

en gedragen procedure en lopende dossiers in goed banen leiden door

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

beheren en actualiseren rapportage afstemmen en inregelen en storing
verder inrichten

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

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

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

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

rijksbrede diensten door de Belastingdienst Kader en procedure bieden

hiervoor het houvast

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

inkomsten en uitgaven niet in balans zijn kans van verstoringen tussen

interne en of externe diensten etc

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

kwaliteitsverwachtingen van afnemers of door de mogelijk in de relevante

omgeving gepercipieerde prioritering van dienstverlening aan externe

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

zeer gevoelige karakter van dataverzamelingen van afnemers etc

• Maatregelen betreffen administratieve inrichting de werkgroep houdt zich

hier al geruime tijd intensief mee bezig technische inrichting

servicemanagement security management en het borgen van politiek

draagviak door adequate vastlegging van relevante besluitvorming
• Ais onderdeel van de uitvoering van de opdracht is in de stuurgroep

voorgesteld een risicosessie met alle betrokkenen te organiseren

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

Belastingdienst Dit betreft

o ICT dienstverlenging Pandgebonden IDV P

o App ontwikkeldiensten van MCC MCC

o Housing en hostingdiensten van DCS ODC

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

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

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

van een specifiek datacenter voor de Belastingdienst naar een overheidsbreed

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

rijksniveau

o Het meest actuele besiuit op het niveau van de huidige Directie

Informatievoorziening met betrekking tot de uitwerking van de ODC strategie

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

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

afspraak dat het met|lQ 2 e|besproken wordt Een door de DG genomen besiuit

is echter niet aangetroffen Ook voor de nog iets recentere memo

Belastingdienst de strategie als OverheidsDataCenter ODC 2017 zoals

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

besiuit op DG niveau voorhanden is

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

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

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

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

betrokkenen management en de medewerkers van de uitvoering ais

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

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

alsnog ter besluitvorming voor te leggen aan het DT BD7

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

vastgesteld zoals vastgelegd in de bijiage 20191003 DTBD Notitie kader

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

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

als change en campliancerisico s op fiscaai vlak OB of VpB pHcht expliciet

beheerst dienen te warden

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

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

o De procedure definieert expliciete toetsmomenten voor de aspecten Willen

Mogen en Kunnen Deze toetsing wordt georganiseerd door \ 10 2 e | in

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

alle vormen van diensten aan afnemers buiten de Belastingdienst

Pagina 3 van 3

1130058 00028



Vertrouwelijk MTIV behandeling externe dienstverlening artikel ter inleiding mail 1 van 2

10 2 e 10 2 6 09 05 2020 07 48aan

10 2 6 Details tonenCc

A

m

10 2 6Beste

Maandag gaan jullie het in het MTIV hebben over externe dienstverlening
In dat kader stuur Ik het volgende artikel als voorbereiding ter ovenveging en inspiratie

buiten verzoek

10 2 6Na bekendmaking bij twee maanden geleden overleg met hem {en door hem met|i0 2 6| heeft mede i v m de coronacrisis geen publicatie van het artikel plaatsgevonden

Zondag voIgt een tweede mail van mij

Gezien de gevoeligheid van de materie hecht ik er aan te verklaren dat het in deze en volgende mail nadrukkelijk gaat om mijn persoonlijke opvattingen die buiten de formele stukkenstroom gedeeld
worden ter bescherming van de in en externe vertrouwelijkheid

Deze aanpak is afgestemd met 10 2 e en aangekondigd bij 10 2 ell

Met vriendelijke greet

10 2 6

1556017 V 00029



Vertrouwelijk MTIV behandeling externe dienstverlening artikel ter inleiding mail 1 van 2

10 2 e 09 05 2020 07 48

Details tonen

10 2 eaan

10 2 eCc

Na bekendmaking bij io 2 e twee maanden geleden overleg met hem {en door hem met 10 2 e heeft {mede i v m de coronacrisis geen publicatie van het artikel plaatsgevonden

Zondag voIgt een tweede mail van mij

Gezien de gevoeligheid van de materie hecht Ik er aan te verklaren dat het in deze en volgende mail nadrukkelijk gaat om mijn persoonlijke opvattingen die buiten de formele stukkenstroom gedeeld
worden ter bescherming van de in en externe vertrouwelijkheid

Deze aanpak is afgestemd met I0 2 e en aangekondigd bij 10 2 e

Met vriendelijke greet

10 2 e

Bureau Directeursondersteuning BDO

Directie Informatlevoorziening [IV}
Beiastingdienst
Maan woenB donderdag John F Kennedylaan 8 [ 7814 P8 Aneldonrn [ 10 2 e

Dinsdag Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht | de Knoop || 10 2 e

H| 10 2 e [ werkdagen 7 18 uur

El 10 2 e bfaelastlnadienst nl

E2| 10 2 g jSlfaelastinadienst nl

W www belastinadienEt n

Werktijd oneven week dins t m donderdag even week maan dins donder vrijdag

Ik streef ernaar te aanvaarden wat ik niet kan veranderen bij de Beiastingdienst probeer tegelijkertijd de moed te behouden om te veranderen wat ik wei kan veranderen en hoop oost de wbsheid te hebben het verschit daartussen te zien [vrij naar het motto van de AA en

1 55001 Maxim Februari 00030
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‘Vertrouwelijk MTIV behandeling externe dienstverlening overwegingen mail 2 van 2

10 2 e 10 2 e 10 05 2020 07 30aan

I02 e Details tonenCc

10 2 eBeste

Maandag gaan jullie het in het MTIV hebben over externe dienstverlening

In dat kader heb Ik je zaterdag een artikel van| Igestuurd cc want die kenden het al

Nu wil ik je mijn overwegingen bekend maken en nog enkele stukken bij je onder de aandacht brengen

Ik richt me in deze en vorige mail tot het MTIV in een poging jullie te inspireren tot het goede gesprek over de externe dienstverlening
Dat doe ik omdat ik zie dat van geval tot geval van onder opgewerkt er een casus voorgelegd wordt zonder het brede verband te beschouwen en zonder dat het toetsbaar is aan een bovenliggende

strategie
Dat doe ik ook omdat de van geval tot geval benadering aantoonbaar vaak op gespannen voet staat met het 10 oktober 2019 en daarvoor levende beelden vastgestelde kader voor externe

dienstverlening
Er Is m i dus een dringende noodzaak om te laten komen tot een boven het kader liggende ODC strategie Een urgentle die Ik mis in onze directle

Ik zeg laten komen tot een strategie omdat wij een uitvoeringsdirectie zijn die om richting vraagt bij het concern uiteraard zie ik wel een deelnemende rol voor de IV daarbij
Onze inspanning zou dus naar mIjn Idee het roepen om deze strategie moeten zIjn en ondertussen desgevraagd meedenken en wachten met activlteiten

Daarbij is het mijn overtuiging dat een dergelijke strategie tot op het politieke niveau bekrachtigd zal moeten worden i v m de grote afbreukrisico’s

Naast de roep om een strategie is er m i urgent aandacht nodig voor een nu ontbrekende transparante complete en kloppende bedrijfsvoering o a financien planning control

administrate en rapportages
Die aandacht kan binnen onze directie volgens mij prioriteit krijgen gedurende de tijd die voor het concern nodig is om daar te komen tot bedoelde strategie
Zo kan de IV komen tot een van bovenop gerichte en intern gecoordineerde besturing van de ODC activiteiten inclusief de bedrijfsvoeringsaspecten

1 55601 9p hpplrl pupn ppn nupr7inht uan Hp mii hpkpnHp naiipi rmnnpliik innnmnippt pn nwipi n pvnliiitipf nphniiw nphnnripn rlipniitpn pn
^
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Vertrouwelijk MTIV behandeling extern© dienstverlening overwegingen mail 2 van 2

10 2 e 10 05 2020 07 3010 2 eaan

Cc 10 2 a Details tonen

Zo kan de IV homen tot een van bovenop gerichte en intern gecoordineerde besturing van de ODC activiteiten inclusief de bedrijfsvoeringsaspecten A

Voor het beeld even een overzicht van de mij bekende cases mogelijk incompleet en sowieso exclusief gebouw gebonden diensten en MCC

Al langer bewaren we alle DNA profielen van het NFI {Nederlands Forensisch Instituut onderdeel van MinJenV en leveren we {mij verder onbekende diensten aan Justid Justitiele

Informatiedienst onderdeel van MinJenV SSC ICT Shared Service Center ICT onderdeel van MinBZK ODC Noord DUO onderdeel van MinOCW

Recenter is een samenwerking gestart met iSZW onderdeel van minSZW gebaseerd op de FIOD omgeving Daarbovenop gaat op thuiswerkplekken van iSZW medewerkers beveiligde email

geleverd worden

Voor dezelfde FIOD omgeving lopen samenwerkingsgesprekken met NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit onderdeel van minLNV en ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
onderdeel van minlenW en is er in ieder geval een start gemaakt met IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderdeel van minVWS DCS is wordt hiermee een belangrijke leverancier van

primaire systemen aan partijen in het forensisch domein

We housen systemen voor het NCSC Nationaal Cyber Security Centrum een publiek private Nederlandse organisatie sinds 1 januari 2019 een zelfstandige dienst van MinJenV en zijn bezig om voor

het Threat Intelligence Platform met hen een samenwerking te starten

Voor mij is onduidelijk waar we staan met de housing voor de KB Koninklijke Bibliotheek ZBO onder MinOCW Na 4 afgekeurde pogingen en een ingreep eind oktober 2019 leek er toestemming
Er zijn echter recent vragen gesteld vanuit| 10 2

We gaan voor Logius onderdeel van MinBZK een van de grootste verstoorders van prio Ts in onze eigen dienstverlening een routeringsvoorziening leveren die ons het knooppunt maakt van de

routering van al het online verkeer naar en binnen de overheid

Voor zo ver mij bekend en nagegaan is stand januari 2020 hebben we geen eenduidige vastlegging van investeringen en mensinzet in SAP Voor geen van de externe dienstverleningsactiviteiten De

jaarlijkse omzet overschrijdt naar schatting inmiddels de €20m exclusief BTW

Er zijn mij geen voortgangsrapportages bekend die gedeeld zijn met het MTIV voor enige activiteit op het gebied van de externe dienstverlening
Ondanks dat er achteraf akkoord gegeven wordt soms via een waiver merk ik op dat de initiatieven veelal afwijken van het in het DT BD van 10 10 2019 vastgestelde kader

Ook al voor de vaststelling van dit kader was er regelmatig discussie over en aandacht voor activiteiten op dit gebied Dit heeft echter nooit geleid tot het definitief en of opnieuw vaststellen van

een ODC strategie en of een ander kader

I

De reden dat ik me tot je richt is dat ik het moreel ondraaglijk vind dat er niks verandert na jaren vragen stellen door mij over de externe dienstverlening
Horende doof en ziende blind bouwen we als directie IV als Belastingdienst per geval bezien een positie op in de externe dienstverlening naar overheidspartijen waarbij een overkoepelende en

^ o^Z Tvtelde strategie en een transparante bedrijfsvoering ontbreken Dat baart mij grote zorgen voor ons als directie IV voor de Belastingdienst als geheel en ad ultimo voor de staatssecretaris
1OObUzU ^ 00032
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Details tonen

10 2e

10 2 eCc

Horende doof en ziende blind bouwen we als directie IV als Belastingdienst per geval bezien een positie op in de externe dienstverlening naar overheidspartijen waarbij een overkoepelende en

vastgestelde strategic en een transparante bedrijfsvoering ontbreken Dat baart mij grote zorgen voor ons als directie IV voor de Belastingdienst als geheel en ad ultimo voor de staatssecretaris

A

Zonder de operationele capaciteit van onze organisatie ter discussie te stellen heb ik me met mijn vragen steeds gericht op de wenselijkheid van het uitbreiden van de dienstverlening tot andere

overheidspartijen
Vragen zijn o a Waar is de zorgvuldig afgewogen strategic op grond waarvan de Belastingdienst de ICT dienstverlener van de Rijksoverheid wordt {de ODC strategie Hoe is het maatschappelijk
sentiment gewogen Hoe kan het dat de operatic de besturing bepaalt negeert of voor het blok zet Zonder dat iemand daarop ingrijpt Wie heeft besloten dat ditzo door kan gaan Hoe wordt de

staatssecretaris gemformeerd Waar worden de uren transparant en toerekenbaar geregistreerd Idem voor de investeringen Waar zijn de rapportages over voortgang van de activiteiten Waar

is de planning en waar is de control Et cetera

Ik heb en houd vragen Vragen waarop ik geen antwoord gekregen heb Vragen die indien gesteld door de pers of politick zullen leiden tot het aftreden van alweer een staatssecretaris van Financien

ben ik bang

iIk vind het aan mijn stand verplicht mijn mond open te doen als

Zeker omdat ik problemen voorzie

Als het artikel van| 10 2 e ^datje in mijn vorige mail hebt gekregen gepubliceerd zou worden hebben we een probleem
Idem als er zich operationele problemen voor gaan doen die de activiteiten van klanten in hun uitvoering raken zeker daar waar we met onze diensten in het primaire proces van die klant zittenl

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

Om het belang daarvan onder de aandacht te brengen heb ik voor deze onorthodoxe benadering gekozen Dat spijt me neem dat van me aan

Liever had ik gehad dat we eerder in de voile breedte de kansen en bedreigingen van externe dienstverlening gewogen zouden hebben

10 2 6

10 2 6

Vanrlagr dat ik zal blijven pogen aandacht te vragen voor het strategisch beschouwen van externe dienstverlening met daarbij een correcte bedrijfsvoering
000331556021
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10 2 e 10 2 eaan

10 2 eCc

Dit doe ik vanuit het belang van de Belastingdienst in het algemeen en de Directie IV in het bijzonder
□ever had ik gehad dat we binnen | iQ 2 e | binnen het DG BD eerder in de voile breedte de kansen en bedreigingen van externe dienstverlening gewogen zouden laten hebben en daarbij een

correcte bedrijfsvoering hanteren

In mijn beleving staan we op beide punten echter ver van dat doel

A

Ik ben desgewenst beschikbaar om het gesprek aan te gaan

Zaterdag heb je een eerste mail van mij ontvangen
Dit is de tweede en laatste

Gezien de gevoeligheid van de materie hecht ik er aan te verklaren dat het in deze en vorige mail nadrukkelijk gaat om mijn persoonlijke opvattingen die buiten de formele stukkenstroom gedeeld
worden ter bescherming van de in en externe vertrouwelijkheid

Deze aanpak is afgestemd met io 2 e en aangekondigd bij|io 2 e

Voor de volhouder voIgt onder mijn handtekening nog een invalshoek die volgens mij van belang is

LVanuit mijn denken definieer ik een strategie als voIgt een strategie zet rondom een gedefinieerde scope van voorgenomen activiteiten voor een wat langere termijn omgevingsfactoren kansen

en bedreigingen af ten opzichte van mogelijkheden sterktes en zwaktes schetst uit die mix doel opties met waardes risico’s voor en nadelen en verwoord de daaruit voortvioeiende keuze tot

een besluit In onze context geldt daar de hierarchie Rijk Ministerie DG BD directie De strategie komt vanuit het Rijk wordt vastgesteld door de eigenaar en verstrekt door de opdrachtgever aan

de opdrachtnemer Ook en zelfs bij een cascadering met strategiebepaling op DG BD plaatst dit| 10 2 e |op uitvoerend niveau Uitvoerend betekent gericht door de strategie en verrichtend binnen de

daaruit afgeleide en vastgestelde kaders van beweging

De kernelementen van het kader dienstverlening aan partijen buiten BD zijn o a continuVteit van de eigen Belastingdienstprocessen is te alien tijden geborgd terughoudend in uitbreiding van de

dienstverlening neutraal in het aanbieden van diensten aan partijen buiten de Belastingdienst zonder actieve houding in het zoeken naar aanvullend te verlenen diensten diensten moeten in direct

ccTAAood staan met de diensten die intern benodigd zijn voor primaire en daaraan ondersteunende processen er mag vrijwel alleen geleverd worden aan andere onderdelen van de rechtspersoon
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dienstverlening neutraal in het aanbieden van diensten aan partijen buiten de Belastingdienst zonder actieve hooding in het zoeken naar aanvullend te verlenen diensten diensten moeten in direct

verband staan met de diensten die intern benodigd zijn voor primaire en daaraan ondersteunende processen er mag vrijwel alleen geleverd worden aan andere onderdelen van de rechtspersoon
Staat zonder invioed op eigen processen zonder gevolgen voor de eigen primaire dienstverlening met borging van zowel budgettaire als personele capaciteit doelmatige inzet van middelen is het

uitgangspunt zonder risico’s op fiscaal vlak met een tarief dat de integrale uitgaven vertegenwoordigt inclusief financieringsafspraken conform rijksbrede afspraken en o b v een voorafgaand
besluit van het DT Belastingdienst en conform het mandaatbesluit

A

•

7

Met vriendelijke greet

10 2e

Bureau Directeursondersteuning [BDO
Directie Informatievoorziening [IV
Belastingdienst
Maan woens donderdag John F Kennedylaan 8 [ 7314 PS Apeldoorn I |10 2 e|
Dinsdag Croeselaan 14 [ 3521 CA Utrecht [ de Knoop [ | 10 2_e |

10 2e werkdagen 7 18 uur

Eifae last nod I enst nl

M

10 2 eEl

\
E2 10 2 g bbelastinadienst nl

W www bela5tinadlenst nl

Werktijd oneven week dins t m donderdag even week maan dins donder vrljdag

Ik street ernaar te aanvaarden wat ik niet kan veranderen bij de Belastingdienst probeer tegelijkertijd de moed te behouden om te veranderen wat ik wel kan veranderen en hoop ooit de wijsheid te hebben het verschil daartussen te zien vrij naar het motto van de AA en

met dank aan Maxim Februari

Voor de volhouder

1556023 V 00035
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10 2 e 10 05 2020 07 30

Details tonen

1D 2 eaan

Cc 10 2 e

Voor de volhouder

I
A

Buiten verzoek

Hoe leidt ’sentiment tot het aftreden van weer een staatssecretaris van F nafJc efj Denk even mee Er kan al jaren niks bij de Belastingdienst vanwege de haperende ICT systemen De politiek

burgers bedrijven en ook eigen medewerkers schreeuwen om verbetering en vernieuwing ‘Onmogelijk vanuit de ICT is de bestuurtijke reactie Ondertussen is de Belastingdienst hard op weg

de centrale ICT dienstverlener van de Rijksoverheid te warden

is dat echt waar Tja dat is de vraag wat te geloven de feiten of het sentiment

INB Voor de belangstellende heb ik verder nog een document met mijn tevergeefse zoektocht naar besluitvorming over een ODC strategie beschikbaar alsmede een opsomming van wat Ik vind dat

1 556024^ huidige gang van zaken ^ 00036



Belastingdienst

Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

1 Korte titel agendapunt Notitie Rijksbrede Dienstverlening

2 Datum behandeling 11 mei 2020

10 2 e3 Ingebracht door

□ Besluitvorming □ Hamerstuk vraag 5

Aard van de behandeling4

□ Kennisneming [V] Bespreking vraag 6

5 Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

5a Aan de algemeen directeur IV wordt gevraagd

□ kennis te nemen van en in te stemmen met

□ en te besluiten

n en door te geleiden naan

a DT BD D Concernstaf a pDG Staf

Toelichting op het besluit

Kern van het besluit in max 100 woorden

5b Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

Dienstonderdee Control

□ ja

□ nee omdat

Afgestemd met NAAM accounthouder bij Dienstonderdeel Control IV

NB Er moet een keuze zijn aangevinkt en ingevuld Zonder afstemming

kan een besluit niet worden geagendeerd voor een overleg van het MTIV

5c Bij doorgeleiding naar

bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

DG control

□ ja

□ nee omdat

Afgestemd met NAAM accounthouder bij DG Control

5d Heeft DO control aangegeven

dat het besluit moet worden

voorgelegd aan FEZ

Zie ook rubriek 9

□ ja dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ

□ nee

Ga hierna vender met vraag 7

Hamerstuk5e □ ja

Het antwoord kan alleen ja zijn indien de inhoud van het agendapunt

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

overleg MT DCS MT GBS MT IBS MT STS en daarom discussie en

inbreng tijdens het overleg niet nodig is DO control moet akkoord zijn en

geen opmerking meer hebben

□ nee

6 Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking
Kern van de inhoud

Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de

opdracht van het MT IV aan het BDO IV tot het implementeren van

kaders en procedure voor rijksbrede dienstverlening laat zien hoe risico s

gemitigeerd worden en legt de fundamentele vraag op tafel naar het

Aanbiedingsformulier MT TV per 27Januari 2020

1130054 00037



Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

formaliseren van de onderiiggende ODC strategie op het niveau van het

DT BDGa hierna verder met vraag 7

Voorgaande behandeling
Kruis aan

7

vraag 8[V] MT IV MT DCS MT IBS

MT GBS MT STS MT CTO

MT BEDRIJFSVOBRING

vraag 9□ Portefeuille s IV

vraag 10□ Keten IT voor IV

vraag 10□ Een ander overleg

s Voorgaande behandeling

in MT

Kruis aan en vermeld datum

van bespreking

[V] MT IV □ MT DCS □ MT IBS □ MT GBS

21 10 2019 datum datum datum

□ MTSTS □ MT Bedrijfsvoering □ MT CTO

datumdatum datum

9 Voorgaande behandeling

in Portefeuiiies

Kruis aan en vermeld datum

van bespreking

□ Portefeuille Financien □ Portefeuille Communicatle

datum datum

□ Portefeuille P8tC □ Portefeuille Portfoliomanagement

datum datum

□ Portefeuille Inkoop □ Portefeuille Doorontwikkeling IV

datum datum

□ Portefeuille Architectuur

Technologie

□ Portefeuille Huisvesting

Facility

datum datum

□ Portefeuille HR □ Portefeuille Security

Continuity

datum datum

10 Voorgaande behandeling
in overleg

Vermeld naam van het

overleg en de datum van

bespreking

Hetstukisbehandeld in overleg een vorige versie is besproken in de

stuurgroep Rijksbrede Dienstverlening van 16 april 2020 BDO IV DCS

C F

datum

11 Afstemming met de IV

onderdeien

Kruis aan met welke IV

Bedrijfsvoering CTO DCS IBS GBS STS

□ [VI □□ □ □

Aanbiedingsformulier MT IV per 27Januari 2020

1130054 00037



Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

10 2 eonderdelen het stuk is

afgestemd Geef per

onderdeel tevens aan met

wie het stuk besproken is

Besproken met als leden van de stuurgroep

Rijksbrede Dienstverlening van 16 april 2020 huidige versie is mondeling

besproken op 7 mei 2020 als stuk dat vanuit BDO IV wordt ingebracht in

MT IV

□ Het stuk is niet afgestemd met IV onderdelen

12 Afstemming met de IV

portefeuille s

Kruis aan met welke

portefeuiiies het stuk is

besproken Geefper

portefeuiiie tevens aan met

wie het stuk besproken is

FIN P C PORT COM INK DOOR S C F H HR A T

IV

n □ □ □ □ □ □ □ □

Besproken met Besproken met | 10 2 e | C F DO Control en

I0 2 e

Dienstverlening van 16 april 2020

Controller als leden van de stuurgroep Rijksbrede

□ Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

13 Afstemming met de

Ketens

Kruis aan met weike Ketens

het stuk is afgestemd Geef

per keten tevens aan met

wie het stuk besproken is

S E BBK VPB LH I B IH AUTO GKT

□ □ □ □ □ □ □ □

Overige
middelen

Gegevens Interactie TSL ITvoorlV OB

□

□ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

[v] Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

Afgestemd met de

uitvoering
Kruis aan met welke

uitvoeringsonderdelen het

stuk is afgestemd Geefper

onderdeel tevens aan met

wie het stuk besproken is

14 KI S DOUANE PART TSL FIOD CAP MKB GO IV

□ □ □ □ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

[v] Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

15 Afstemming

met de concerndirecties

hoofdirectie

Kruis aan met welke

concerndirecties

hoofddirectie het stuk is

afgestemd Geef per directie

tevens aan met wie het stuk

besproken is

IV D I S FJZ UHB O P C F

□ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij concern directie

□ Het stuk is niet afgestemd met de concerndirecties

Aanbiedingsformulier MT IV per 27Januari 2020

1130054 00037



Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

16 Afstemming met de

ondersteuning
Kruis aan met welke

ondersteunende onderdelen

het stuk is afgestemd Geef

per onderdeel tevens aan

met wie het stuk besproken

DF A Switch CDC ssoSSO SSO VT

A F MI CFD O P

□

□ □ □ □ □ □ □

is Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

□ Het stuk is met afgestemd met ondersteunde onderdelen

Openstaande

bespreekpunten o b v de

voorafstemming
Geef aan wat de

belangrijkste openstaande

bespreekpunten zijn op basis

van de voorafstemming en

17 Formaliseren van de ODC strategie

18 Aanbieden aan de medezeggenschap [v] Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatie □ Advies □ Instemming

Medezeggenschap

19 Opvolging Directie IV

Bij het voorgestelde besiuit

en of in de bijbehorende

aanbiedingsbrief wordt altijd

melding gedaan over hoe het

vervoigtraject er uit ziet na

de behandeling in het MTIV

Op hoofdlijnen is duidelijk

wie de actiehouder is op

welke wijze het besiuit wordt

gecommuniceerd richting de

uitvoering en hoe het

implementatietraject er uit

ziet

Voorgesteld wordt om de opvolging van het besiuit acties te

beleggen bij vermeld hier de naam van de actiehouder

Vervoigtraject vermeld hier hoe het vervoigtraject eruit ziet

Communicatievoorstel vermeld hier hoe het communicatietraject

eruit ziet

20 Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn bijgevoegd
1 20191003 DTBD Notitie kader dienstverlening aan partijen buiten

BD pdf
2 20200306 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV in DTBD 12 3 pdf
3 Opdracht Stuurgroep RBD vl O pdf

21 Contactpersoon 10 2 e ] BDO IV

Aanbiedingsformulier MT IV per 27januari 2020

1130054 00037



Bundel van de IV MT IV van 11 mei 2020

R 03 b 10 15 Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening terbespreking

Ter bespreking
Ingebracht door[

ABF Notitie Rijksbrede Dienstverlening 2020 BDO IV 00010 v4b pdf

10 2 e

Notitie Rijksbrede Dienstverlening 2Q2Q BDO IV Q001Qv4b docx

20191003 DTBD Notitie kader dienstverlening aan partijen buiten BD pdf

20200306 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV in DTBD 12 3 pdf

Opdracht Stuurgroep RBD v1 0 pdf

1463897 00038



Belastingdienst

Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

1 Korte titel agendapunt Notitie Rijksbrede Dienstverlening

2 Datum behandeling 11 mei 2020

3 Ingebracht door 10 2 e

□ Besluitvorming □ Hamerstuk vraag 5

Aard van de behandeling4

□ Kennisneming [V] Bespreking vraag 6

5 Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

Aan[ Iwordt gevraagd

□ kennis te nemen van en in te stemmen met

5a 10 2 e

□ en te besluiten

n en door te geleiden naan

a DT BD D Concernstaf a pDG Staf

Toelichting op het besluit

Kern van het besluit in max 100 woorden

5b Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

Dienstonderdee Control

□ ja

□ nee omdat

Afgestemd met NAAM accounthouder bij Dienstonderdeel Control IV

NB Er moet een keuze zijn aangevinkt en ingevuld Zonder afstemming

kan een besluit niet worden geagendeerd voor een overleg van het MTIV

5c Bij doorgeleiding naar

bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

DG control

□ ja

□ nee omdat

Afgestemd met NAAM accounthouder bij DG Control

5d Heeft DO control aangegeven

dat het besluit moet worden

voorgelegd aan FEZ

Zie ook rubriek 9

□ ja dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ

□ nee

Ga hierna vender met vraag 7

Hamerstuk5e □ ja

Het antwoord kan alleen ja zijn indien de inhoud van het agendapunt

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

overleg MT DCS MT GBS MT IBS MT STS en daarom discussie en

inbreng tijdens het overleg niet nodig is DO control moet akkoord zijn en

geen opmerking meer hebben

□ nee

6 Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking
Kern van de inhoud

Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de

opdracht van het MT IV aan het BDO IV tot het implementeren van

kaders en procedure voor rijksbrede dienstverlening laat zien hoe risico s

gemitigeerd worden en legt de fundamentele vraag op tafel naar het

Aanbiedingsformulier MT TV per 27Januari 2020

1463897 00038



Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

formaliseren van de onderiiggende ODC strategie op het niveau van het

DT BDGa hierna verder met vraag 7

Voorgaande behandeling
Kruis aan

7

vraag 8[V] MT IV MT DCS MT IBS

MT GBS MT STS MT CTO

MT BEDRIJFSVOBRING

vraag 9□ Portefeuille s IV

vraag 10□ Keten IT voor IV

vraag 10□ Een ander overleg

s Voorgaande behandeling

in MT

Kruis aan en vermeld datum

van bespreking

[V] MT IV □ MT DCS □ MT IBS □ MT GBS

21 10 2019 datum datum datum

□ MTSTS □ MT Bedrijfsvoering □ MT CTO

datumdatum datum

9 Voorgaande behandeling

in Portefeuiiies

Kruis aan en vermeld datum

van bespreking

□ Portefeuille Financien □ Portefeuille Communicatle

datum datum

□ Portefeuille P8tC □ Portefeuille Portfoliomanagement

datum datum

□ Portefeuille Inkoop □ Portefeuille Doorontwikkeling IV

datum datum

□ Portefeuille Architectuur

Technologie

□ Portefeuille Huisvesting

Facility

datum datum

□ Portefeuille HR □ Portefeuille Security

Continuity

datum datum

10 Voorgaande behandeling
in overleg

Vermeld naam van het

overleg en de datum van

bespreking

Hetstukisbehandeld in overleg een vorige versie is besproken in de

stuurgroep Rijksbrede Dienstverlening van 16 april 2020 BDO IV DCS

C F

datum

11 Afstemming met de IV

onderdeien

Kruis aan met welke IV

Bedrijfsvoering CTO DCS IBS GBS STS

□ [VI □□ □ □

Aanbiedingsformulier MT IV per 27Januari 2020

1463897 00038



Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

Besproken met Jals leden van de stuurgroep

Rijksbrede Dienstverlening van 16 april 2020 huidige versie is mondeling

besproken op 7 mei 2020 als stuk dat vanuit BDO IV wordt ingebracht in

MT IV

onderdelen het stuk is

afgestemd Geef per

onderdeel tevens aan met

wie het stuk besproken is

10 2 e

□ Het stuk is niet afgestemd met IV onderdelen

12 Afstemming met de IV

portefeuille s

Kruis aan met welke

portefeuiiies het stuk is

besproken Geefper

portefeuiiie tevens aan met

wie het stuk besproken is

FIN P C PORT COM INK DOOR S C F H HR A T

IV

n □ □ □ □ □ □ □ □

Besproken met Besproken met { I0 2 e |en

jals leden van de stuurgroep Rijksbrede10 2 e

Dienstverlening van 16 april 2020

□ Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

13 Afstemming met de

Ketens

Kruis aan met weike Ketens

het stuk is afgestemd Geef

per keten tevens aan met

wie het stuk besproken is

S E BBK VPB LH I B IH AUTO GKT

□ □ □ □ □ □ □ □

Overige
middelen

Gegevens Interactie TSL ITvoorlV OB

□

□ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

[v] Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

Afgestemd met de

uitvoering
Kruis aan met welke

uitvoeringsonderdelen het

stuk is afgestemd Geefper

onderdeel tevens aan met

wie het stuk besproken is

14 KI S DOUANE PART TSL FIOD CAP MKB GO IV

□ □ □ □ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

[v] Het stuk is niet afgestemd met uitvoeringsonderdelen

15 Afstemming

met de concerndirecties

hoofdirectie

Kruis aan met welke

concerndirecties

hoofddirectie het stuk is

afgestemd Geef per directie

tevens aan met wie het stuk

besproken is

IV D I S FJZ UHB O P C F

□ □ □ □ □ □

Besproken met NAAM accounthouder bij concern directie

□ Het stuk is niet afgestemd met de concerndirecties

Aanbiedingsformulier MT IV per 27Januari 2020

1463897 00038



Managementteam IV
Aanbiedingsformulier

16 Afstemming met de

ondersteuning
Kruis aan met welke

ondersteunende onderdelen

het stuk is afgestemd Geef

per onderdeel tevens aan

met wie het stuk besproken

DF A Switch CDC ssoSSO SSO VT

A F MI CFD O P

□

□ □ □ □ □ □ □

is Besproken met NAAM accounthouder bij onderdeel

□ Het stuk is met afgestemd met ondersteunde onderdelen

Openstaande

bespreekpunten o b v de

voorafstemming
Geef aan wat de

belangrijkste openstaande

bespreekpunten zijn op basis

van de voorafstemming en

17 Formaliseren van de ODC strategie

18 Aanbieden aan de medezeggenschap [v] Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatie □ Advies □ Instemming

Medezeggenschap

19 Opvolging Directie IV

Bij het voorgestelde besiuit

en of in de bijbehorende

aanbiedingsbrief wordt altijd

melding gedaan over hoe het

vervoigtraject er uit ziet na

de behandeling in het MTIV

Op hoofdlijnen is duidelijk

wie de actiehouder is op

welke wijze het besiuit wordt

gecommuniceerd richting de

uitvoering en hoe het

implementatietraject er uit

ziet

Voorgesteld wordt om de opvolging van het besiuit acties te

beleggen bij vermeld hier de naam van de actiehouder

Vervoigtraject vermeld hier hoe het vervoigtraject eruit ziet

Communicatievoorstel vermeld hier hoe het communicatietraject

eruit ziet

20 Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn bijgevoegd
1 20191003 DTBD Notitie kader dienstverlening aan partijen buiten

BD pdf
2 20200306 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV in DTBD 12 3 pdf
3 Opdracht Stuurgroep RBD vl O pdf

21 Contactpersoon 10 2 e BDO IV

Aanbiedingsformulier MT IV per 27januari 2020

1463897 00038



Belastingdienst

Directoraat Generaa I

Belastingdienst

Directie IV

AAN MT IV

TERBESPREKING 11 MEI 2020

TER BESLISSING 18 MEI 2020

Inlichtingen

10 2 e

Datum

5 mei 2020

Notitienummer

2020 BDO IV 00010

notitie Auteur
Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening

10 2 e

Van

10 2 e

Aanleiding
Deze notitie geeft een update van het verloop van de opdracht aan het BDO IV

om het kader en de procedure voor rijksbrede dienstverlening te implementeren
binnen de directie IV en stelt enkele vraagstukken aan de orde De rijksbrede

dienstverlening RBDj betreft zowei de ICT DienstVerlening Pandgebonden IDV

P als de zogeheten ODC diensten en omvat ook de activiteiten van het Mobile

Competence Center MCC

Bijiagen
1 20191003 DTBD

Notitie kader

dienstverlening aan

partijen buiten BD pdf
20200306 Procedure

Rijksbrede dienstverlening
IV in DTBD 12 3 pdf

Opdracht Stuurgroep RBD

vl O pdf

2

3

Bespreekpunten 11 mei

• Aanpak opdracht implementatie kaders rijksbrede dienstverlening
• Risico s en maatregelen

Beslispunten 18 mei]
• Akkoord aanpak opdracht
• Formaliseren ODC strategie

Kern

• In oktober 2019 zijn door het DT BD geactualiseerde kaders vastgesteld
waaraan dergeiijke rijksbrede dienstverlening moet voidoen ongeacht door

welk onderdeel van de Belastingdienst te leveren

• In aanvulling hierop is in het DT BD in maart 2020 een procedure vastgesteld
voor het toetsen van rijksbrede dienstverleningsverzoeken van partijen buiten

de Belastingdienst
• Het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijfsonderdeel dus ook van de

directie IV om genoemde kaders en procedure voor het eigen

bedrijfsonderdeel te implementeren
• In december 2019 is hiervoor door het[

stuurgroep Implementatie Rijksbrede Dienstverlening gestart onder leiding
van het BDO IV en met vertegenwoordiging van DCS en C F

• Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de opdracht
laat zien hoe risico s gemitigeerd worden en legt de fundamentele vraag op

tafel naar het formaliseren van de onderliggende ODC strategie op het niveau

van het DT BD

10 2 e een

Aanpak opdracht implementatie kaders rijksbrede dienstverlening
• In januari 2019 is op initiatief van DCS een afstemoverleg gestart over de

procedure bij klantvragen en de financieringsaspecten DCS C F Financien

Paging 1 van 3
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