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10 2 e

Korte Voorhout 7

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Zoetermeer Voorburg 28 maart 2021

Betreft onderzoek ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Geachte 10 2 e

In uw opdracht hebben wij een onderzoek gedaan naar aanleiding van een melding bij de

Personeelsraadspersonen Belastingdienst Heden hebben wij het onderzoeksrapport met de titel

Onderzoek ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst aan u aangeboden

In de uitwerking van de onderzoeksopdracht hebben we na de beschrijving van de aanpak de

volgende passage opgenomen

Uit dit alles komt een cerebraal beeldnaar voren in de beschrijving gaathet am zaken als in kaart

brengen van regelgeving strategievorming kaderstelHng planning en control en administratieve

organisatie Watzo op het oog daarmee niet wordt geraakt zijn aspecten als bejegening

signaalontvankelijkheid en responsiviteit van de organisatie Dit waar de melder aangeeft dat hij in

een reeks van Jaren signalen heeft gegeven maar dat die zijn genegeerd De onderzoekers zullen in

hun onderzoek oog houden voor deze aspecten

In deze side letter bij ons onderzoeksrapport besteden we hieraan aandacht

Allereerst past hierbij een forse disclaimer

Wij hebben niet iets als een organisatie psychologisch onderzoek uitgevoerd en daarvoor waren we

ook niet geequipeerd En op de keper beschouwd gaat het hier om een geval welke uitspraak kun je

doen op basis van n l

In de gesprekken hebben we steeds naar de aspecten bejegening signaalontvankelijkheid en

responsiviteit gevraagd Van meerdere gesprekspartners hebben we te horen gekregen dat in de

organisatie tegenspraak zeker wordt geaccepteerd Toch heeft het herhaaldelijk door melder

agenderen van zorgen over het ontbreken van een integrale strategic m b t externe dienstverlening

van het rekencentrum van de BD niet geleid tot het oppakken van de ontwikkeling daarvan In ons

onderzoeksrapport hebben we beschreven dat daar wel degelijk aanleiding voor was We hebben

ons gedurende ons onderzoek meermalen de vraag gesteld of dit niet oppakken en niet tot

afrondende conclusies brengen onvermijdelijk is geweest en hoe het kan dat deze kwestie zo lang

heeft gespeeld en uiteindelijk via ons onderzoek naar een afronding moet komen
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In het onderzoeksrapport hebben wij op basis van de gevonden feiten ons zakelijk oordeel gegeven

over de gestelde vragen In deze side letter willen wij meer ingaan op de intersubjectieve processen

die wij hebben gezien Wij doen dit niet vanuit psychologische of andere vakdisciplines maar vanuit

onze jarenlange ervaringsdeskundigheid

Belangrijk vinden wij om te benadrukken dat in complexe multidisciplinaire organisaties zeker ook

in overheidsorganisaties vanuit verschillende perspectieven rollen verantwoordelijkheden en

disciplines verschillen van opvatting normaal en gezond zijn Willen ze productief zijn dan is het niet

voldoende om het daarbij te laten In dat verband hebben we meer dan eens moeten denken aan de

volgende parabel

De Parabel van de druppel

Zeven leerlingen maakten met ban meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling In het

prilte zonlicht schitterden de dauwdruppels Bij een grate dauwdruppel Het de meester halt houden

Hij schaarde de leerlingen zo random de druppel dat de zon erop bleefschijnen en vroeg hun toen

welke kleur de druppel had Rood zei de eerste oranje zei de tweede geel zei de derde groen

zei de vierde blauw zei de vijfde paars zei de zesde en de zevende zei violet Ze stonden

verbaasd over deze verschillen en aangezien ze er alien zeker van waren dat ze het goed zagen

kregen ze bijna ruzie Toen Het de meester hen van plants wisselen En heel langzaam drong het tot

hen door datzij ondanks de verschillen van hun waarneming toch alien de waarheid hadden

gesproken

10 2 g

Zoals wij in ons onderzoeksrapport hebben beschreven menen wij dat de melderterecht aandacht

heeft gevraagd voor het sinds 2014 ontbreken van een strategie voor externe dienstverlening door

het ODC Belastingdienst Wij menen dat dit ontbreken van een strategie wel degelijk nadelen heeft

maar hebben geen misstanden onrechtmatigheden of tekortkomingen aangetroffen Wij

constateren met de melder ook dat er^ door het ontbreken van een integrale strategie met name in

het Forensisch Domein risico s bestaan op een beeldvorming dat datavermenging zonder wettelijke

grondslag aan de orde is Op het punt van de administratie en de Planning en Control Cyclus zien wij

dat het lang geduurd heeft om dit op hetterrein van de externe dienstverlening in te regelen Ook

constateren we dat de institutionele verbindingen in de beleidscyclus binnen Financien en in de

relatie met Rijksdienst beter kunnen werken
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De vraag is waarom signalen van de melder niet eerder zijn opgepakt Melder kreeg zeker wel de

gelegenheid zijn zorgente uiten maar hiervan werd kennis genomen Melder gafregelmatig

signalen af in besluitvormingstrajecten waar hij als strategisch adviseur bij betrokken was Het is

begrijpelijkdat besluitvormingstrajecten om moverende redenen een andere uitkomst kregen maar

de regelmaat waarmee melder signalen afgaf die samenhingen met een gebrek aan strategie en

kadervorming had ook kunnen leiden tot een meergezamenlijke verkenning van de oorzaken

daarvan Gezamenlijke verkenningen hadden kunnen leiden het doen van voorstellen aan het hoger

ambtelijk of politiek niveau

10 2 g

Het was blijkbaar zo dat voor bepaalde zorgen onvoldoende voedingsbodem was in een organisatie

die onder grote maatschappelijke druk stond maar het is onmiskenbaar dat het gebrek aan zo n

voedingsbodem ook juist kan leiden tot maatschappelijke druk Wij hopen dat in de

doorontwikkeling van de Topstructuur Belastingdienst de gevoeligheid van de organisatie voor

bottom up signalen en het pro actief reageren daarop een prioriteit zal zijn En we wensen u toe dat

uw organisatie daarbij de ruimte vindt om in een politiek maatschappelijke dynamiek die steeds

meer op actuele ontwikkelingen reageert op alle niveaus tijd te reserveren en vinden om uit te

zoomen teneinde bredere en lange termijn ontwikkelingen te doorgronden Dit helpt ook om

strategische vragen zoals waarvan melder signaleerde dat deze niet beantwoord zijn tijdiger op de

agenda te zetten

Graag willen wij besluiten met ons respect uitte spreken voor de betrokkenheid en professionaliteit

die wij hebben aangetroffen bij alle personen die wij hebben gesproken

Siep Eilander

Jan Veringa
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10 2 e

per mail

Geachte 10 2 e

U heeft zoals aangegeven in de brief van| 10 2

procedure Melding vermoeden van een misstand en verwijzend naar mijn melding d d 14 mei 2020 bij de

personeelsraadspersonen Belastingdienst
onderzoeksbureau integriteit Financien OIF Dit onderzoek is inmiddels onder regie van OIF uitgevoerd door de

heren J Veringa en S Eilander Naar aanleiding van bet door u ontvangen rapport ODC vorming en de realisering
daarvan binnen de Belastingdienst d d 28 maart 2021 geef ik u hierbij mijn reactie

10 2 e d d 17 december2020 op basis van de

10 2 e opdracht gegeven tot een onderzoek door het

Jarenlang heb ik vanuit mijn taakopvatting als[
direct werkend voor[

10 2 e

] geadviseerd op bestuurlijke aangelegenheden in het algemeen en de

ontwikkeling van de externe dienstverlening aan andere overheidspartijen door het rekencentrum van de

Belastingdienst i c Data Center Services IV DCS in het bijzonder
Ten aanzien van de externe dienstverlening aan andere overheidspartijen door IV DCS is mijn risicosignalering
consequent genegeerd Dat heeft naar mijn mening naast heel veel bestuurlijke drukte ook daadwerkelijke issues

opgeleverd w aar de Belastingdienst last van heeft gehad en mogelijk in de toekomst nog mee gaat krijgen Toen

ik mei 2020 ten einde raad was heb ik bij de personeelsraadspersonen

ingestuurd Startend januari 2021 heeft mijn melding geleid tot het onderzoek van Veringa Eilander

10 2 e

10 2 e een melding

De kern van mijn melding bestaat uittwee punten
1 Het ontbreken van een structured integrale strategie tot op het politieke niveau bekrachtigd op het

gebied van ICT dienstverlening vanuit de Belastingdienst aan andere overheidspartijen een zgn

Overheids Data Center c q ODC strategie
2 Het ontbreken van een transparante complete en kloppende bedrijfsvoering rondom externe

dienstverlening

De onderzoekers concluderen ad 1 dat er inderdaad geen ODC strategie is en bevelen aan dat binnen

Einancien Belastingdienst een proces gestart wordt om tot een integrale strategie te komen

De onderzoekers signaleren ad 2 dat er een aantal stappen gezet zijn in de bedrijfsvoering en concluderen dat de

Planning Control cyclus betreffende externe dienstverlening zeker een aandachtspunt is Zij bevelen aan dat u

de ADR verzoekt om een nader onderzoek hiernaar te doen

Voor een volledige weergave van de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers verwijs ik naar de bijiage

De erkenning van mijn melding is van belang voor mij en volgens mij zeer zeker ook voor de Belastingdienst Het

gaat mij er om dat de Belastingdienst de kans grijpt beter te kunnen gaan functioneren Ondanks deze erkenning
in hun conclusies en aanbevelingen constateren de onderzoekers dat er geen sprake is van een misstand

Aangaande de evaluatie hiervan adviseer ik u om uw oordeel over misstand bij ontbrekend strategisch handelen

en het schenden van wettelijke plichten op te schorten De vraag aangaande financiele en fiscale risico s kunt u

expliciet voorleggen aan|
kaders van de Belastingdienst de AWR Art 52 Art 67d en de Mededingingswet Art 25i Art 70c Alternatief is

dat u de vraag meegeeft in de opdracht voor het vraaggestuurd ADR onderzoek ad 2 Na beantwoording van uw

vraag kunt u een weloverwogen uitspraak over misstand doen voorafgaand en ten tijde van mijn melding

Ikwijs hierbij o a op het Tax Control Framework andere interne10 2 e
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De onderzoekers doen in het rapport nog andere aanbevelingen repareer de gebreken in de beleidscyclus door

de implementatie van het Besluit ClO stelsel Rijksdienst 2021 binnen Financien besteed organisatiebreed
aandacht aan de communicatie over welke kaders de Belastingdienst hanteert [in deze] doe een audit naar

security aspecten om een rechtmatige gegevensuitwisseling in de samenwerking met andere Bijzondere

Opsporingsdiensten BOD s te waarborgen besteed in de doorontw ikkeling van de ODC strategie bijzondere
aandacht aan het forensisch domein en voorzie dit onderdeel van de strategic van een democratische

legitimering
Deze aanbevelingen ondersteun ik indien en voor zover een te ontw ikkelen ODC strategie zal voorzien in

continuering en of uitbouw van de externe dienstverlening BiJ afbouw lijkt mij de concentratie op damage control

voldoende

IkwiI u oprecht zeer veel succes wensen bij het keren van een nu ook volgens het onderzoeksrapport
problematische situatie aangaande de externe dienstverlening door de directie IV aan andere overheidspartijen
Weet dat dit naar mijn overtuiging meer gaat vragen dan toezeggingen die kennelijk in de loop van het

onderzoek en dus extreem ver after the fact door het huidige management van de IV gedaan zijn hoe goed
bedoeld en positief qua intentie ook

Ten overvloede en ter voorkoming van een misverstand mocht de uitkomst van de top down totstandkoming van

een ODC strategie zijn dat de Belastingdienst volop en enthousiast haar externe dienverlening door de directie IV

aan andere overheidspartijen uit gaat breiden met daarbij een passende storing en verantwoording P C cyclus
dan vind ikdat prima

Tenslotte ik zou het zeer op prijs stellen indien u mij voor 1 Juni informeert over uw gevoigtrekkingen ten aanzien

van het door u van de onderzoekers ontvangen onderzoeksrapport en de daarbij gaande side letter die met

name ingaat op de signaalontvankelijkheid van de Belastingdienst De gestelde datum is gerelateerd aan het

ontslag dat ik per die datum neem MiJn ervaringen in deze kwestie inclusief de wijze waarop met miJn melding is

omgegaan maken het voor mij namelijk onmogelijk nog langer voor de Belastingdienst te werken

10 2 g

Met vriendelijke groet

10 2 e

2 4 2021
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Bijiage

Onderstaande tekst betreft de integrale managementsamenvatting uit het rapport ODC vorming en de

realisering daarvan binnen de Belastingdienst d d 28 maart 2021 van de onderzoekers| 10 2 e

Dubbel met document ID 1075001

Pagina 3
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To

10 2 eCc

From

Sent Thur 4 8 2021 8 32 31 AM

Subject Fw DIGIDOC DGBD53201 AMvB KB Juridische basis voor rijksbrededienstverlening ICT door IV aan ZBO Koninklijke
Bibliotheek bevestigingper mail aan BZK

Received

Biilage 2 DIGIDOC Bekrachtigen van akkoordi io 2 e linzake dienstverlening Belastingdienst aan pdf

Thur 4 8 2021 8 32 31 AM

53102P stas pdf

20210329 ParaafSTAS pdf

Biilage 1 20210312 Besluit blidrage Koninkilike Bibliotheek aan Overheldsdatacentrum Belastingdienst docx

20210329 Paraaf STAS 002 pdf

Biilage 1 20210312 Besluit blidrage Koninkilike Bibliotheek aan Overheldsdatacentrum Belastingdienst 002 docx

Biilage 1 20210312 Besluit blidrage Koninkilike Bibliotheek aan Overheldsdatacentrum Belastingdienst 003 docx

Hierbij de stukken en status AMvB KB zoals IV D meldt

• De overeenstemming van de STAS is gecommuniceerd aan BZK en ontvangst is inmiddels ook ai bevestigd door

BZK

bulten verzoek

• Het is nu aan BZK om de procedure richting publiceren in de staatscourant in te zetten

Ik zal er een mededeling van maken in de stuurgroep van volgende week

Het doorsturen van alle bijiagen aan de andere leden van de stuurgroep leek mij op dit moment niet nodig

Met vriendelijke groet

10 2 6

Bureau DirecteursOndersteuning
Directie Informatievoorziening
Belastingdienst

John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn
H3 05 I P O Box 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

10 2 6

Doorgestuurddoorl ] IVyBLD op 03 04 2021 09 2910 2 6

Van

Aan

Cc
’

Datum 07 04 2021 09 19

Onderwerp DIGIDOC DGBD53201 AMvB KB Juridische basis voor rjksbrede dienstveriening ICT door IV aan ZBO Koninklijke Bibliotheek bevestiging per mail aan BZK

10 2 6

Hallo 10 2 6

De overeenstemming van de STAS is gecommuniceerd aan BZK en ontvangst is inmiddels ook al bevestigd door BZK

Het is nu aan BZK om debult6n V6rz06k

procedure richting publiceren in de staatscourant in te zetten
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Greet 10 2 6

buiten verzoek

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bench abuslevelijk aan u is toegezonden word u verzacht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 2is het

bijgevoegde bestand Bijlage 1 20210312 Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan Overheidsdatacentnim

Belastingdienst doex Zie het bijgevoegde bestand Bijlage 2 DIGIDOC Bekrachtigen van akkoord\ I0 2 e~

dienstverlening Belastingdienst aanpdj

inzake

}ninfin nl op Mon 29 Mar 2021 11 03 18 000010 2 6Bericht van

BOA Advies10 2 6

Aan @minfin nl10 2 6

geellje 6201
Onderwerp

BOA adviseur Toelichting
10 2 6

1
Dit betreft een AMvB van

BZKf inovereenstemming met

Stas FB over ICT

dienstverlening housing
van de BD aan de Koninklijke
Bibliotheek

Dit wordt nu voor akkoord

1130050 00083



Notitienummer

DGBD 6201 AMvB KB

Juridische basis voor

rijksbrede

dienstverlening ICT

door IV aan ZBO

Koninkliike

Bibliotheek

Datum

29 maart 2021

Regulier

Advies bestuurlijk
adviseur

X Zelf lezen voordat

het wordt voorgelegd

□ Spoedstuk later

kennis van nemen

□ Ongezien
doorzetten

D SG bij overleg
aanwezig

Zie het bijgevoegde bestcmd 53102p staspdff

Dubbel metonderste mall van document

1130050 00083



Dubbel met onderste mail van document

]@minbzk nl op Tue 6Apr2021 10 40 19 000010 2 eBericht van

] Cd IV D10 2 e

Aan gminfin nl10 2 e

@minbzk nl10 2 6

Cc

FW AmvB KB
Onderwerp

Hallo

Dank het is in goede orde ontvangen Je hoort binnenkort van me over de weg naar de MR

Groet pi°^^
Van

Verzonden woensdag 31 maart 202114 04

Aan

CC | 10 2 6 |@belastingdienst nr

Onderwerp FW AmvB KB

Geachtef i0 2 e ^en geachte

10 2 6

] MT10 2 6

10 2 6

Cd IV D}10 2 6

10 2 6

Bijgesloten vind je een afschrift van de door de staatssecretaris in Digidoc geparafeerde overeenstemming over de concept

AMvB Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan Overheidsdatacentrum Belastingdienst Voor de volledigheid tref Je in

deze mail bijgesloten de integrale tekst van de AMvB aan waar overeenstemming over is

Kun Je ontvangst van deze mail bevestigen aan Sminfin nl10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

CIO Belastingdienst

Belastingdienst onderdeel van Ministerie van Financien

M
10 2 6

E

Voor afspraken 10 2 6 Sminfin nl of 10 2 6 Sbelastingdienst nl

1130050 00083



10 2 e

DG Belastingdienst
Concerndirectie IV en Databeheersing

Zie het bijgevoegde bestand 20210329 ParaafSTASpdfi Zie het bijgevoegde bestand Bijlage 1 20210312 Besluit

bijdrage Konmkl^ke Bibliotheek aan Overheidsdafacentrvm Belastingdienst docx

1130050 00083



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV V

DCS V

DCS Alweiig

10 2 eDCS V

C F V

IVPfFin V

IV D Afweiig

Agenda 15 4 2021 via Webex

Opening agenda mededelingen

• AMvB De overeenstemming van de STAS is gecommuniceerd aan BZK en ontvangst is inmiddels

ook al bevestigd door BZK Het is nu aan BZK om de procedure richting publiceren in de

staatscourant in te zetten

• In dossier zetten na vergadering afgerond

• Opvolging Kostprijzen fin Beheer terugwerkende kracht dus per 1 1 2020 dossier op orde

hebben hebben wij in beeld wat zij vragen om jaarlijks te publiceren over ontvangsten en

leveringen actie 1’ lijn IV

Recapitulatie vergadering 11 3 2021 A

Opvolging RBD kaders overleg

• Back to Basics naar driehoek[en

MT IV D akkoord

• MT IV ter info 0 2 ^as afwezig

• Nu van IV D naar driehoek IV D en dan grote driehoek

• Positionering Forensisch domein

• Overleg met[
«l0 2 ^eefd0 2 gesproken 16 4 overleg [

«1|0 2 ^preekt 15 4 met[
daama kaders uit te werken in de praktijk zie je dat NVWA niet tevreden is dat meer

partijen aankloppen FIOD is onvoorspelbaar past bij dynamiek van forensisch domein

maar past niet bij dienstverlening door DCS vraag is dus hoe sturen en governance

inrichten voor uitbreiding forensisch domein voor andere partijen C F is nog niet

aangehaakt^Q 2 ^adviseert op eigenaanschap te letten FIOD C F doet graag mee

• Positionering Visie MCC

• Het staat in de strategie van IV RBD niet

bereiden stuk voor 10 2 e zit hier achteraan

1

mailt info aan[ } A46lO Z e10 2 e

2

3

i kaders RBD

uitspraak nodig

eerst FIOD aan zet visie nodig op forensisch domein pas

10 2 e

10 2 e

10 2 6

10 2 e

Bespreking in MT CTOO dlO^

• Proces swimlane herzien i h k v besluit Corona app

• Meenemen loket wat betekent het wanneer uitwerking tbv governance

jO 2 ^ audit RBD met C F vraag hoe MCC is aangehaakt toch nog aperte lijn hoe moeten

we dit zien feitelijk twee stromen DCS en MCC

• 10 2 e heeft dit ook in zijn lijn BV gevraagd niet bekend dat dit onder CTO zou vallen

wat wil de organisatie zou bekend moeten zijn o b v MT IV

0 2 ^ loketfunctie komt uit stuk MT IV eind vorig jaar evaluatie Corona app week voor

de kerstvakantie 10 december om loket in te richten besluit verder implementeren

■l|0^| io 2 e Ils RBD DCS wie is dat voor MCC

1130355 00085



• 10 2 ^ governance moet goed geregeld zijn eigenaar waar het hoort

• Melding maken van portfoliocode RBD bij Douanel

Lopende dossiers dashboard

• LogiuiMjheeft nog geen uitsluitsel van BZK over offerte aanpassing team maand

langer in stand houden dit loopt Voorgenomen besluit in stuurgroep Logius wil

fomneel uitsluitsel en nieuwe offerte bij afwijkend besluit er is geen sprake van

maatwerk doorontwikkeling is gestopt B O maar team heeft nog werk zoals

documenteren al wel live gegaan en wegwerken backlog

• NVWA PoC initiele verkenning Kunnen is gestopt moet nog teruggemeld worden

proces is nieuw niet helemaal duidelijk wie dit oppakt |l0 2 ^aandag terug

Werk en vervolgafspraken

Rondvraag sluiting

• Kostprijs en WMO n a v mailj0 2 4over uitzonderingen op de WMO i h k v

samenwerkende organisaties met publieke taak

• Vervolg 10 2 | vraag is met benchmarkcollega s besproken lijkt vooral om

transparant aantonen dat je niet met publiek geld aan het concurreren bent dit

zou formeel ingebracht moeten worden niet via mailrondjes wat wil |0 2

weten en wat moet het antwoord zijn A47

4

5

6

Bijiagen

Vorige vergadering

• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20210311 docx

A

Dubbei met document ID 1130352

1130355 00085



Belastingdienst

Directoraat Generaa I

Belastingdienst

Directie IV

AAN

MT IV VAN DE DIRECTIE IV 20 APRIL 2021

Inlichtingen

10 2 e

Datum

20 april 2021

notitie Notitienummer

2021 BDO IV 00031Management reactie MT van de Directie IV op het rapport
ODC vorming en de reaiisering daarvan binnen de

Beiastingdienst dd 28 03 2021 Van

10 2 e

Bijgaand treft u de management reactie vanuit de Directie IV op het

onderzoeksrapport ODC vorming en de reaiisering daarvan binnen de

Beiastingdienst van 28 maart ji van

In het onderzoeksrapport wordt de ODC vorming en de reaiisering daarvan en de

roi van diverse stakeholders waaronder de Directie IV diepgaand onderzocht

Met OIF is afgesproken dat de Directie IV deze managementreactie formuieert in

gezamenlijke afstemming met de CD IV D en de CIO van het Kerndepartement

Bijiagen

10 2 e

We willen de onderzoekers compiimenteren met hun gedegen onderzoek en de

zorgvuidigheid en openheid w aarmee zij met de betrokken personen in gesprek

zijn geweest en de analyse die zij hebben gedaan op basis van al het aangeleverde
materiaal

Het rapport doet bevindingen ten aanzien van verschillende bestuurlijke niveaus

Voor ieder van deze niveaus geven we een reactie

Op het niveau van de Rijksdienst
De onderzoekers geven aan dat in de kern op Rijksniveau een strategie en

kaders ontbreken na de OCD vorming van het rijkbrede programme Compacte

Rijksdienst 2011 en dat de bijbehorende institutionele schakels in de

beleidscyclus onvoldoende werken

We onderschrijven het daarop volgende advies om vanuit onze mogelijkheden
als deelnemer aan het CIO Beraad de wenselijkheid van de doorontwikkeling en

formalisatie van deze strategie en bijbehorende kaders expliciet te agenderen

Desgewenst leveren we daar graag een proactieve inhoudelijke bijdrage aan om

te beginnen via inbreng en bespreking in het reguliere overleg van de

directeuren van de rekencentra ODC s en na voorafstemming in het CIO overleg
Financien

We onderschrijven tevens het advies om de institutionele schakels in de

beleidscyclus te repareren via de implementatie van het Besluit ClO stelsel

Rijksdienst 2021 binnen Financien Deze taak kan in samenwerking met de

relevante betrokken stakeholders waaronder kerndepartement DG en

uitvoeringsorganisatie worden opgepakt

Paging 1 van 2
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Op het niveau van Financien

De onderzoekers geven aan dat er wel kaders zijn maar dat de strategie binnen

Financien niet volwaardig is uitgewerkt door het gebrek aan een rijksbrede

strategie en kaderstelling

We onderschrijven het daarop volgende advies om die eigen strategievorming en

kaderstelling zelf zo goed mogelijk uit te werken en vast te stellen zodat er een

integrale strategie ligt voor vanuit het kerndepartement en door de drie DG s de

externe dienstverlening en het ODC dat de Belastingdienst heeft

Op het niveau van de Belastingdienst
De onderzoekers geven aan dat de ODC vorming en de realisering daarvan

binnen de Belastingdienst beperkte risico s kent omdat er inmiddels veel goed

uitgewerkte kaders en procedures zijn voor een zich voordoende vraag om

externe dienstverlening Deze kaders en procedures zijn ook proactief opgepakt
en geimplementeerd na de formalisatie daarvan Dit heft het gebrek aan een

strategie enigszins op

We onderschrijven het daarop volgende advies om maximaal bij te dragen aan

het proces van strategievorming opdat deze bijdraagt aan consistentie en

begrijpelijkheid van regels en daarmee naleving bevordert

De onderzoekers wijzen in het bijzonder op de risico s van datavermenging
zoals bijvoorbeeld in het Forensisch Domein een van de onderzochte casussen

Daarnaast halen zij de balans aan die gevonden moet blijven worden in de

maatschappelijke bijdrage en impact die de Belastingdienst heeft in een betere

opsporing van fraude en ondermijning versus de 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

We onderschrijven het daarop volgende adviezen van de onderzoekers om deze

risico s breed en objectief te bezien ter voorkoming van bestuurlijke risico s via

a Een audit naar security aspecten en de waarborgen voor een rechtmatige

gegevensuitwisseling in de samenwerking met andere BOD s

b Bijzondere aandacht in de doorontwikkeling van de ODC strategie voor het

forensisch domein mede als democratische legitimering

Algemeen
De onderzoekers geven ook aan dat de gehele organisatie gevoelig is voor druk

bij externe vragen om dienstverlening Dit is een vraagstuk dat niet aan een

partij is toe te rekenen Flet komt voort uit een complex van zaken als

ondermeer wisselende inhoudelijke guidance vanuit de bestuurders over de

afgelopen jaren en enthousiasme en betrokkenheid en ambiguiteit als gevolg
van lange besluitvormingsprocessen die lang kan bestaan Flet advies om

daarover duidelijker te communiceren nemen we ter harte De rapportages en

ook de berichtgeving op intranet en de openbaarheid van de verslagen van de

bestuurlijke overleggen van Directie IV en DTBD dragen daar ook aan bij

Tot slot

Naast de heldere adviezen zijn we ook content met de eindconclusie dat er geen

misstand onregelmatigheid of tekortkoming is geconstateerd en dat de

wettelijke plicht niet is geschonden

Flet proces van strategievorming en kaderstelling zal helpen bij het leggen van

een basis om het strategisch handelen te versterken Deze investering doen we

graag mede om de basis te leggen voor een heldere Planning en Control cyclus
Dit onderwerp kan meegenomen worden in een vraaggestuurde audit door de

ADR en de In Control Statement voor de organisatie

Paging 2 van 2
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Directie IV 1° VietmaandsrappQrtage 2021

2 4 Rijl«brede dienstverlening

De implementatie van kaders en procedure voor de rijksbrede dienstverlening wordt onder

ieiding van het BDO IV uitgevoerd in samenwerking met DCS Bedrijfsvoering IV C F en

IV D Doei is om binnen Directie IV de impiementatie te doen van de door het DTBD

vastgesteide kaders van eind 2019 en procedure van begin 2020 voor rijksbrede

dienstverlening

De voortgang op het impiementatietraject is als voIgt
• Borging voor de borging van het IV brede proces van rijksbrede dienstveriening zai

onder auspicien van^o^ Heen loket worden ingesteld Deze activiteit is door de[i° 2 e

opgestart Sinds 2021 vallen de rijksbrede activiteiten vanuit DCS onder een andere

manager In het beiang van een goede IV brede afhechting lopen de implementatie
activiteiten nog door tot de zomer van 2021

• Proces principieel naar aanleiding van het Belastingdienst rapport Back to Basics is

onder Ieiding van IV D een notitie opgesteid waarin de rijksbrede dienstverlening nader

w ordt gepositioneerd Hieraan hebbenpi^^DCS C F en BDO bijgedragen De notitie is

in het MT IV ingebracht en gaat verder via MT IV D en driehoeksoverleggen Als uitkomst

hiervan zai op businessniveau een visie op de positionering van het forensisch domein en

van de app ontwikkeldiensten worden uitgewerkt
• Proces praktijk het in 2020 opgesteide swimiane processchema voor de WMK toetsing

wordt gehanteerd bij aiie nieuwe aanvragen en als richtsnoer bij uitbreiding van

bestaande diensten Dit betreft ook de app ontwikkeldiensten van het MCC dat zich

hieraan heeft geconformeerd
• Nieuwe diensten de verkenning van de dienstverlening voor de Nederlandse Voedsel en

Warenautoriteit NVWA is beeindigd
• Algemene Maatregel van Bestuur de AMvB met betrekking tot de bestaande

dienstverlening housing aan de Koninklijke Bibliotheek ligt inmiddels bij het Ministerie

van Binnenlandse Zaken en wordt gereedgemaakt voor publicatie in de Staatscourant Dit

traject is onder Ieiding van IV D georganiseerd
• Rapportage in de stuurgroep rijksbrede dienstverlening zijn met DCS nadere afspraken

over de rapportage gemaakt deze wordt gevormd door de regullere DCS lijnrapportage

Bij de bepaling voor de budgettoedeling 2021 en verder is door DG Control C F

aangegeven dat de uitgaven die gedaan worden voor de inzet van eigen personeel wel

opgenomen in de kostprijs niet meegenomen mogen worden in de budgettoedeling

desaldering Het is echter wel onderdeel van de ontvangsten Voor 2021 betekent dit dat er

voor de rijksbrede dienstverlening € 3 9 miljoen ontvangsten op concernniveau bij de

Belastingdienst binnenkomen op basis van MJR 2021 2025 September 2020 welke door

concern niet verrekend worden met de uitgaven gedesaldeerd die daar tegenover staan

binnen de IV

Binnen de IV organisatie wordt structureel tijd besteed door eigen personeel om de

rijksbrede dienstverlening te verlenen Deze dagen kunnen niet ingezet worden voor de

Belastingdienst Een eerste inschatting is dat het gaat over 4 000 dagen 22 2 fte Deze

dagen zijn voor DCS wel noodzakelijk nu is er geen formatieruimte om andere noodzakelijke
vacatures uit te zetten Daarnaast is het als overheidsinstelling belangrijk dat uitgaven en

opbrengsten neutraal zijn en op de juiste manier verantwoord worden

Er zijn inmiddels 2 notities opgesteid een voor de desaldering van de component

afschrijvingen in de kostprijs en een voor eigen personeel als onderdeel van de kostprijs

Pagina 23 van 66
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Directie IV 1° VietmaandsrappQrtage 2021

C F is meegenomen in dit traject de memo s worden via C F voorgelegd aan FEZ om hier

een uitspraak over te doen

buiten verzoek

buiten verzoek
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV V

DCS V

DCS V

10 2 6DCS V

C F Verhinderd

IVPfFin V

IV D Neemt niet langer deel

Agenda 3 6 2021 via Webex

Opening agenda mededelingen

• I 10 2 6 Ivertrekt per 17 6

• I 10 2 6 [stapt over naar MKB

1

Recapitulatie vergadering 15 4 2021 A2

Stavaza Overleg Aanscherping Kaders

• Rapport naar driehoek 0 2 ^al namens DCS blijven deelnemen

• Ambitie om de rapportage als statusupdate in te zetten

• Kader B2B gaat naar grote driehoek

• Uiteindelijk ligt uitdaging bij het op elkaar aangesloten krijgen van de Bd als leverende partij en de

mismatch met de omgeving ook op ministerieel niveau af te stemmen andere overheden moeten

niet zomaar naar DCS en andere partijen zie ook OIF aanbevelingen stappen

• Standpunt voor kaderoverleg Strategische positionering Forensisch domein DCS en FIOD via

project manager loopt nu buiten kaderoverleg om Aan1|0 2 ^erzoek om dit in het kaderoverleg

in te brengen domeinoverleg met dezelfde partijen kan hiervoor dienen

10 2 e wil weten wat er als kaders nu uitkomt is al gedeeld volgenSI|0X^graag terugkoppeling van

10 2 6 [over uitkomst driehoek tav B2B opietpunt betrokkenheid BV IV stuk B2B is al in MT IV

10 2 63

geweest

Werking loketfunctie CTOO B JlQ 2 e|
• Zorq10 2 ^xtra loket wat voegt het toe

• Zou loket eventueel dossiers kunnen bijhouden

• Swimlane tzt updaten met loket

MCC

4

Jookaan stuurgroep toevoegen

• Procedure schrijft voor dat verzoeken via DG lopen ook voor MCC

• ip 2 |S]ua WMK komt er feitelijk maar weinig langs minder dan handjevol is dan loket wel nodig

• Rapportage en verantwoording richting MT IV Dit ontbreekt inderdaad nog op inhoud etc1|0 2 ^

denkt wel dat we nog goed moeten kijken naar bevoegdheden wat dit echt betekent

• Suggestie dat vanuit andere overheidspartijen dit het enige aanspreekpunt zou zijn bijv

stuurgroepen ISZW etc ook ovememen door loket Hoe uitvoering organiseren

• Dit was meer bedoeld als fuik of trechter meer een administratieplek actie om tafel met 10 2 6

om dit handig uit te werken met toegevoegde waarde niet teveel werk

bij uitvoering workshopje | 10 2 e | heeft veel input over hoe vragen zoal worden gesteld dit kan

IV breed binnenkomen actie|10 2 e~][A491

10 2 6

10 2 6

1130354 00088



Ter info Voorstel kaders richtlijnen RBD m b t financiering C | lQ 2 e |

• Ipy^eeft het met 10 2 e besproken stiik is te globaal hierzit ook standaard dienstverlening ir

verdisconteerd is eenheidstarief zonder nacalculatie

• Het gaat eerder om trajecten als forensisch domein en Logius svp aanscherpen

• l^^tal feedback gegen aanl|0 2 ^ actid 0 2 ^A50]
• |10 2 e|als we overal nacalculatie doen verdubbelt dit bet werk als dit in kader komt is dat

wezenlijke wijziging bezwaren dus delen met|l0 2 e|
• Aandachtspunt onderscbeid tussen letter en geest van de wet

5

Maatregelen n a v Rapport OIF D

• ComplimentenI 10 2^
■ Managementreactie is niet vender afgestemd

• 10 2 e|v rij algemeen en hoog over niet erg concreet wat we gaan doen

■ [10 2 ^ kort doorgenomen voorai managementreactie geen misstanden etc positief

• Daaronder staat dat er misschien vraaggestuurde audit ADR moet komen terwiji er net een is

geweest van C F plus dit onderzoek scbrijver van reactie kent die audits kennelijk niet

• Laat ons dit nu eerst laten indalen dingen laten oppakken om aanbevelingen te implementeren

PDCA is niet compleet we komen niet aan verbeterslag toe

• Volgens | 10 2 e |gaat audit voorai over security aspecten irt Forensisch Domein betrokkenheid

IV D we willen bier geen risico lopen dit gaat juist helpen ook in interactie met IV D en

strategie For Domein

6

Lopende dossiers dashboard

Niet aan toegekomen

7

Werk en vervolgafspraken

Niet aan toegekomen

8

Rondvraag sluiting

Geen

9

Bijiagen

A Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20210415 docx

B Werking loketfunctie CTOO concepttekst docx

C 2021 05 26 C F voorstel Kaders Richtlijnen RBD exteme partijen mbt financiering

v0 2 docx

D Rapport OIF en managementreactie IV pdf voIgt

Lopende Acties
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

AanweiigBDO IV

AanweiigDCS

DCS 10 35 weg

10 2 0 AanweiigDCS

C F Aanweiig

IVPfFin Aanweiig

IV D Neemt niet langer deel

Agenda 1 7 2021 via Webex

Opening agenda mededelingen

• 10 2 e|neemt taken hostingdeel overvan| 10 2 6 ]
10 2 0 ertrekt per 1 September bij Bd 10 2 © nog niet duidelijk of wie het overneemt

capaciteit

1

Recapitulatie vergadering 3 6 2021 A2

Loketfunctie RBD l| I0 2 e| Actiepunt 49

• Verslag workshop 28 6 B

• Rol CTOO inhoudelijke beoordeling

• Postbus RBD en ondersteuning operatie contracten dossiers

Rol IV D WMK procedure

• Aanvulling swimlane uitbreiding diensten

• 10 2 6| metlVSiD besproken opzet ok governance goed definieren splits bestuurlijke en

operationete rot

• Loket als samenwerking tossen IV IV D en C F

• Dit betreft vooral de K toets

• Wenselijk dat IV D ook in voorfase op de hoogte is van verkennende gesprekken

• Op zijn minst IV D op de hoogte houden

10 2 01 goed mooi startpunt om mee te beginnen gaandeweg verbeteren

• 10 2 0 context en startpunt duidelijker aandulden

3

Procesafspraken Actiepunt 46 48 50

• Nav actiepunt 35 MCC zich ook laten conformeren aan proces WMK

• Ging puur om nieuwe aanvragen helder krijgen

• Opzet en bestaan werking in de lijn is verrs twee is operationalisering

• Wei moment van evaluatie organiseren breed

• Misschien vervoig nieuwe opdracht meenemen in dechargevraag en vervolgadvies

• Zie ook opdracht en aandachtspunten

4

Kostprijzen Actiepunt 475

• DR MCC Og gesproken door BV |1D 2 ^ wat we van rapport vinden Eerst te bespreken met

auditors ioopt Voigende week overleg met auditors We zitten kort op de bal

1130353 00089



Lopende dossiers dashboard

Zie mail M3

• Nav NVWA en FIOD FIOD stemt nu af met alle partners gezamenlijke strategie van de BOD In de

maak daarna eventuele ondersteuning met IT gaat over Hansken product van NFI NFI wil af

van afname door partijen bij hen daarom blj ons aankloppen wlj liften mee zij moten eerst visie

bepalen

• Definitie van forensisch domain Is separaat vraagstuk nu is dit van de FIOD Bij alles dat

hiermee te maken heeft verwijzen wij terug naar de FIOD

Joen volgende week update van het dashboard KMar staat er te lang op terwiji

6

10 2 e

het stil blijft

Werk en vervolgafspraken

• Vakantieplanning doorgeven svp doorplannen overleg

• Hoe vender met stgp i c m MT IV loket IV D overleg etc actiepunt van maken A51

• We hebben inmiddels andree lagen ingebouwd zoals overleg DCS operationeel tactlsch op inhoud

en nog een paar
0 2 ^ zou kunnen resulteren in opheffing overleg andere overleggen

bestuurlijk is er ook nog 10 2 e is tussenschakel

• Vervolgactie P Z ^oppelt overleg 10 2 e terug i c m agenda io 2 e

7

Rondvraag sluiting8

Bijiagen

A Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20210603 docx

B Verslag workshop loketfunctie RBD concepttekst docx — voIgt

Dubbel met document ID 1130352
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Directie IV 2 Viermaandsrapportage 2021

buiten verzoek

2 4 Rijksbrede Dienstverlening

Voor de borging van het IV brede proces van Rijksbrede Dienstverlening is het instellen van een loket in

voorbereiding Het voornemen is de implementatie van het proces rondom Rijksbrede Dienstveriening in

de komende periode September t m december tot afronding te brengen

Mede naar aanieiding van het Belastingdienst rapport Back to Basics is een overieg ontstaan onder

leiding van IV D gericht op de bestuurlijke context van de Rijksbrede Dienstverlening De verwachting is

dat dit overieg een aantal van de bestaande gremia waaronder de RBD stuurgroep op korte termijn zal

vervangen

Voor nieuwe aanvragen en uitbreiding van bestaande dienstveriening binnen Rijksbrede Dienstverlening
wordt een WMK toets toegepast Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken om de Nederlandse

Voedsel en Waren Autoriteit NVWA aan te sluiten op het Forensisch Domein van de ROD Dit vanwege

de bredere samenwerking van de Bijzondere Opsporingsdiensten De aspecten willen en mogen hebben

een positief advies op basis van de WMK toets Het aspect kunnen wacht nog op het eindrapport van een

Proof of Concept

Voortgangsrapportage ten aanzien van Rijksbrede Dienstverlening vindt plaats via de reguliere

lijnrapportage bij DCS

Pagina LS van 37
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Concepttekst voor notitie Werking [oketfunctie CTOO i h k v Rijksbrede
Dienstverlening

Aanleiding
■ Er is binnen IV geen centraal start en eindpunt voor de IV bijdrage aan de WMK toets voor

Rijksbrede Diensten Voor aanvragen voor ODC en IDV P is het huidige startpunt binnen IV

gelegen bij DCS Voor aanvragen voor MCC diensten is het huidige startpunt binnen IV gelegen
bij GBS STS GV Dit is niet optimaal niet eenduidig extern en niet duidelijk intern

Beslispunt Bespreekpunt
■ Richt een eenduidig en duidelijk start en eindpunt RBD loket in voor de IV bijdrage aan de

WMK toets voor Rijksbrede Diensten en beleg dit bij het CTO Office met de in deze notitie

uitgewerkt taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Kern

• De aanpak van de WMK toets is uitgewerkt in een geaccepteerde procedure swimlane Hierin

komt terug dat een exteme aanvragende partij een verzoek indient bij het bureau DG vanwaar

de directie IV na afweging via IV D wordt betrokken voor het uitvoeren van de Kunnen toets

een of twee rondes Een in te richten RBD loket binnen de directie IV kan dienen als

eenduidige start en eindpunt voor de Kunnen toets

■ De praktijk leert dat aanvragers in voorkomende gevallen ook direct contact leggen met

medewerkers of management van de directie IV waardoor de zorgvuldigheid van de WMK

procedure mogelijk niet gewaarborgd kan worden Ook voor deze situatie kan een in te richten

RBD loket binnen de directie IV naar verwachting behuipzaam zijn en duidelijkheid bieden

Toelichting
• Het in te richten RBD loket zou de volgende taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

omvatten

o Taken

■ Verzoeken opdrachten via BDG en IV D behandelen

• Doen opstarten van een K toets

• Routeren naar de juiste afdeling en te weten DCS of MCC

• Monitoren van de voortgang
• Contact onderhouden met IV D

■ Aanvragen die direct bij IV binnenkomen

• Organiseren van verkennend gesprek met juiste afdeling en

• Verzoek in goede banen leiden doorverwijzen naar BDG

o Bevoegdheden
■ Als enig aanspreekpunt dienen voor opdrachten en aanvragen m b t rijksbrede

dienstverlening van de directie IV

o Verantwoordelijkheden
■ Verantwoording afleggen rapporteren
■ Bewaken monitoren van de procedure conform swimlane voor zover dit IV

betreft

1130301 00091



Voorbereiding dechargeverzoek Implementatie RBD proces 20210920

Onderwerp VervolgStatus

o Achtergrond en rationale

o Zorgdragen dat dienstverlening aan partljen bulten de Bd conform

kaders en nchtlijnen tot stand komt na expllcleite besluitvormlng in de

julste gremia Bevorderen van Imago Bd

DCS ODC IDV P en GV MCC

conformeren zich aan het proces

Borgen in de lijn onder CTOO te

organiseren

DoelO

o In DT vastgestelde kader voor dienstveriening aan partljen buiten de

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

procedure

Opdracht ultgevoerd swimlane en

werkafspraken opgesteld en

geaccepteerd door DCS en MCC

Borgen in de lijn — actualiseren proces
swimlane actoren rollen en taken op

juiste plaats beleggen adviseren hoe

CTO dit kan organiseren bijv versie 1 1

van swim lane

o Lopende dossiers in goed banen leiden door bevorderen van het volgen
van de juiste procedure

Continuproces [loopt Borgen in de lijn cobrdinatie vanuit

CTOO

VoorstelO

Q Instellen stuurgroep [gereed Gereed Nvt

o Instellen werkgroep gereed Gereed Nvt

o Definieren activiteiten en producten [loopt Gereed Nvt

Q Initieren activiteiten [loopt Gereed Nvt

o Borgen werkwijze in regiegroep en opheffen stuurgroep werkgroep
Cgepland

Dechargeverzoek opgesteld Borgen in de iijn concretiseren waar

mogelijk
o Beoogde resuitaten evt acceptatiecriteria

Q Werkwijze geborgd in regiegroep vastgelegd in schema Gereed Actualiseren

Dossiers beheerd en actueel Continuproces [loopt Borgen in de lijn onder RBD Ioketo

o Rapportage dashboard externe diensten SNR Inclusief lijn IDVP

opgezet afgestemd ingeregeld

Gereed Is uitgebreld opgezet
samengesteld voor DCS MCS

rapporteert separaat

Borgen in de lijn verbeteren op basis

van wensen I 10 2 6 J en going
concern

o Sturing op basis van meerjaren planning en raming ingencht Meerjaren planning voor zover

mogelijk In aanzet bekend [DCS en

budget op hoofdlijnen bepaald [DCS
MCC Is uitgebreld opgesteld door

DR en RF

Structureel verder In te regelen In de

lijn doorontwikkelen kostprijzen
baseren op MJR en ICD blijft een
vreemde eend in de bijt wij werken op

ontvangsten en boekhouding terwiji MJR

toekomstiqe ontvanqen betreft

Q Fasering planning en mijipalen
o Eerste opzet rapportage [2 md m n dashboard RBD integratie SNR

opzetnieuwe rapportaqes lijnonderwerpen [o a IDVP

Gereed Nvt

o Afronding schema werkgroep [3 md Gereed Nvt

o Stuurgroep op een tenmljn van ca 6 maanden op laten gaan in

regiegroep met betrokkenheid van tenminste IV [DCS BV C F

[streefdatum decharge begin September 2020

Dechargeverzoek opgesteld Borgen in de lijn

o In scope en buiten scope

o Implementeren kaders rijksbrede dienstveriening {RBD inclusief IDV

P met specifleke aandacht voor aspect Kunnen v w b

Opdracht uitgevoerd swimlane en

werkafspraken opgesteld en

Borgen in de lijn
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Voorbereiding dechargeverzoek Implementatie RBD proces 20210920

geaccepteerd door DCS en MCC

o technische inrlchting en

o bedrijfsvoering administratie

o 0pm WiUen ligt in het algemeen bij IV D en de business en Mogen bij
FJZ en IV D

o Reikwijdte is tataal IV incl MCC ook in werkgroep

e Relevante COPAFIJTH aspecten
e CO PAFIJTH [allebehalve ej

Kosteno

Nvt 20 opslag op kosten voor

interne organisatie is verdisconteerd in

kostprijzen als afgestemd met C F

o Interne stuurgroep werkgroep regiegroep Nvt

o Externe dienstverlening zal tegen kostprijs In rekening worden

gebracht aan afnemens

Van toepassing Nvt

o Uitgangspunten en randvoorwaarden

KadensO

Q Kader Dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst Borgen in de lijnVan toepassing
Wet Markt Overheid Borgen in de lijnVan toepassingO

Kaderwet ZBO Van toepassing Borgen in de lijno

Borgen in de lijnIDV P Van toepassingo

o Procedure RIjksbrede dienstverlening Borgen in de lijn doorontwikkelenVan toepassing
Q Schema s klantvraag financiering Borgen in de lijn doorontwikkelenVan toepassing

Afhankeiijkhedi©

e Geen externe afhankelijkheden Nvt Nvt

o Risico s en mitigerende maatregelen
o Imagoschade Bd mitigeren door juiste werkwijze en expllclete

besluitvorming

Borgen in de lijnVan toepassing

o Financiele tekorten mitigeren door joist calculaties en facturering Borgen in de lijn doorontwikkelenVan toepassing
Communicatieo

Q BDO IV codrdineert afstemming IV D en BDG Dechargeverzoek opgesteld
o DCS ODCS levert dienstverlening en rapporteert intern en extern

i o m C F

Van toepassing ook voor MCC Borgen in de lijn
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

AanweiigBDO IV

AanweiigDCS

10 2 eDCS Aanweiig

AanweiigDCS

IV PfFin Aanweiig

Agenda 20 9 2021 via Webex

Opening agenda mededelingen

• WOB verzoek afgehandeld

Recapitulatie vergadering 1 7 2021 A

Afhechten Stuurgroep RBD B

• Betrokkenheid BV handhaven

• MCC valt ook onder RBD

• Rol van10 2 ^op basis van besluit MT IV

• Aan overleggen die resteren participeert

• 10 2 e|voert in oktober overleg metlO S ^dan vervolgafspraken invullen ook vbw loket

Werk en vervolgafspraken

• 20 9 was laatste vergadering decharge aanvragen B12

• Schriftelijke afstemming dechargeverzoek met deelnemers

1

2

3

10 2 6 control

10 2 6 aangesloten met 10 2 6

4

Rondvraag sluiting5

Bijiagen

A Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20210701 docx

B Voorbereiding dechargeverzoek ImpI RBD proces docx

Lopende Acties

AcDe Trekker DeadlineDt Nr Status

m b t

RBD m b t financiering

8l richtlijncn20210603 A50 20210701 Open10 2 6

IV ism C F

vraag —er—meet—alfeijd—gckckcn—wordcn—naat^
eek altijd ep chockcn

bdangrlikcto punt —voorschot cn nacalculatic om

altijd tc zorgcn

er

wordcn

0 2 fwil gccn dubbcl work good om dit in uitworking
in swimlancs mcc tc ncmcn

10 2 | efficient cn cffocticf inrichtcn in proccs vcrdcr

goon diGcusGic graag prakticch makcn
IV is naast CFD onigo onderdeel dat ontvangston

0 2 ^kort cn bondig opschrijvcn mot aanbevolingen
als hot bosluitbaar meet worden

grcmium brcngcn was s

BV hior gowoon bij betrekker

ActidP^jltenf 0 2 6werkct

Rcactic is gogevcn voordatip 2 ^Grtrok rcactid^
was hot is nog lang nict zo vcr maak jc nict druk

uk ook bedocid

dit uit
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bcste om over to draqcn aan

10 2 S

20210920 nietmeer actueel afsiuiten

Actics 46 47 48 ovcrbrcngcr
dcchargc in gang zcttcn vo

ovcrlcg mot dczc stuurgrocp

20210920 afhechten via dechargeverzoek

iar andorG gromia cn

dczc stuurgrocp in

20210701 A51 I 10 2 e Sep Open

Besluiten

BesluitDt Nr

20200227 B1 Scope van Opdracht Stuurgroep omvat implementeren kaders rijksbrede dienstverlening RBD indusief

IDV P met spedfieke aandacht voor aspect Kunnen v w b technische inrichting en

bedrijfsvoering administratie aandachtspunten rapportage planning doorlooptijd budget
meerjarenraming mutatie governance sponsorschap commitment bedrijfsvoering etc 0pm de

aspecten Willen en Mogen liggen in bet algemeen bij IVSD en FJZ

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

tenminste IV DCS BV C8f streefdatum decharqe beqn September 2020

20200227 B2

Schema 10 2 e |is vetvallen kader en procedure zi]n leidend herbevestigd op 28 5 dootp 2le
Dossier KB voor IV vooralsnog afgesloten na uitspra
Uitwerken ODC beslissingsdocument nav MT IV 11

Agendapunt 4 in afstemming met nieuvue management IV momenteei niet opportuun maar z s m

nlannen in de tussent ] d zo concreet moqelilk beziq met kader procedure en verantvtfoording

ertegenwoordigtFinancien BV en treedt op als linking pin naar BV

20200423 B3

rmert
vervolg bi] ministerie s laten20200423 B4

Agendapunt 3 en voorstel Regievoering RBD20200528 B5

10 2 620200528 B6

20200723 B7 Unrecntmatigheid context contracten tussen leverancier en Bd mogen nietzonder meer VKorden ingezet
voor andere RBD afnemer en dit levert mogeiijk zelfs compiicatie bij ontviechting Er ligteen rol voor

INK Suppliermgtom contracten rijksbreed af te siuiten zie versiag MT DCS eik afdelingshoofd moet

productmanager erop VKiJzen enj 10 2 6 I ESP heeft belangrijke rol hierin metjuristen voor de

overgangsperiode waivers nodig Dit is geen actie voor de stuurgroep maar voor inkoop
suppiiermanagement iv Dit levert wd inhouddijk een actie op zie 20200723 A26

Werkpakket 8 context transitie BV budget Besloten is om terugkoppeling aan| 10 2 6 |te geven
Inregeien implementeren door bedrijfsvoering in brede zin valt wei onder IV BV en nietonder FIN kleinere

club Scope is te groot voor aileen RBD meerjarig of niet C8iF herkent ook niet de uitwerking o a punt
a reactie ook aar l0 2 4sturen via10 2 feWe wachten op reactiell 0 2 4 opdracht naar derde geldstroom

JozS
^^ —

20200723 B8

Verqadering 27 8 vervait eerstvoiqende is 24 92020723 B9

Swimlane procedure handhaven laat voldoende ruimte voor paralieiie uitvoerinq W M K20201126 B10

Rapportages t m eind december ingereqeld indusief verriiken per 1 1 2021 requiier proces20201126 B11

20210920 B12 Decharge aanvragen o b v voorbereid dechargeverzoek na verwerking commentaar 20 9 en opheffen
stuurgroep

Afgeronde actiepunten
Acoe Trekker DeadlineDt Nr Status

Managen stakeholders incl IV BV B CFD keten

ITvIV afdeling EUS en keten BV

16 4 MCC zit in werkgroep v u stgp benaderen

28 5 |10 2 e^tuurt alle trajecten indusief IDV P Zie

verder besluit B6 BV

20200227 A1 n v t Continu

23 4 Open
26 5 Siuiten

Maken opzet van notitie voor MT IV m b t Scope van

Opdracht Stuurgroep en reikwijdte totaal IV Incl

MCC incl deelname aan wierkgroep niet vrijbiijvend
etc zie besluit 20200227 Bl afsteninien met

stuurgroep laten inbrenqen via

enj 10 2 6 I
16 4 Scope van deze notitie terugbrengen naar

opdracht implementatie kaders en procedure
11 5 Gereed agendapunt 3 20200528

20200227 A2 5 3 2020

26 3 2020

Open

Opdrachtsheet in

notitie te

verwerken

10 2 e

16 4 Loopt

10 2 e Gereed11 5

20200227 A3 Sturen op cerste opzet rapportage 2 md m n

dashboard—RBD —intogratio—StR —opzet—nicuwe

rapportages lijnondcrwcrpcn o a IDVP

26 3 IV D betrekken bii rapportage met 102 e

10 2 6

16 4 Rapportage 1 projcctcn cn 2 dashboard is

op ordc 3 lopende diensten waarondcr IDV P nog

op orde brengen via werkgroep
28 5 Eind juni opzet 3 gereed actio A20

25 6 Voorstel in volgende stuurgroep
a Monthly Business Report1^ 2^
tot reguliere maandrapportage l4^ ^ cri

23 4 2020

26 3 2020

Open

betreft RUN CHG

28 5

Eind juni Loopt
23 te

24 9 Open
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maandclijksc rapportago | lO Z e | dolGn OndcrGchcid

bcstuurlijk cn opGrationccl maket^r

dcdthuidigc rafg^ichthct in

met voorGtdiP 2 ^H
1Q 2 e Isamen met | 10 2 e

tc ronden— oktoberj voor allc

IG voorstd dit in oktobor

fee besprekon bctrrft aWes ondor
■ ■■ •

van DCS due nict MCC N B

MT IV wil MCC buiton RED houden zic vcrslag corst

viGievorming nodig MCC valt vooralsnog nict ondcr

RBD rapportage due ODC cn IDV P

24 0 DaGhboard Gi

na^

22 i©

2§ i4
Open

trajocton

22 10 nog ondor handen —Ic proccGplaat ligt cr

vdgende—keer—klaar
rapportage i]n fin rapt offorto overall

BoGprokot

fee—delen —uitwerken

26 11 zie boGluitBll

Sturen op afronding schema werkgroep 3 md

26 3 allanq Qsreed nu in gebruik PDCA

20200227 A4 2S 5 2020

Dec 2019

Open
Gereed

T 102 9 1 betrekken uoor20200227 A5 5 3 2020

26 3 2020

Open

regiegroep 1 10 2 e irT7
25 6 Afstemming over IDVP met| 10 2 9

23 7 Operationele afstemming loopt ook voor IDV P

een swimlane in de maak actie dicht eenmalige
afspraak DGOO als basis uitwerking in stuurgroep te

bespreken

Nvt T z t

24 9 IDV P wordt nu in heisessies uibgewerkt wordt

swim lane vervolg is voorstel aan MT TV ca 8 10

met rollen van klantmanag
afdelingen 13 teams inclusiefi

li 4

1 2 9

Nader afstemmen en actualiseren presentatie RBD

regievoering DCS zwaluwstaarten met A2

Besnroken uitwerken a d h v bila[
10 2 9^i h k v thema Ontviechten datacenter

10 2 9 fcomen met aangepast voorstel

28 5 voorlopig niet opportuun zie besluit B 5

20200326 A6 26 3 2020 Open

Besproken
26 5 Sluiten

23 4

10 2 9 Meien

10 2 9

presentatie RBD regievoering DCS nog bijgestdd
moet worden

Signaal afgeven aan dat Gereed na

vergadering

20200326 A7 26 3 2020

Commentaar op stukken offerte RV Logins aan1|Q 2

sturen

Reactie aan IVSD sturen m b t oordeel IBJtZISop
diensten forensisch domein strekking | 10 2 e ]was
sterk yoorstander besluiten in D oidoc

|10 2 e|contact opnemen met| ID 2 e|
Uibwerken grensgevallen procedure bestaande klant

bestaande dienst etc } Gebruikmaken van

conceptkaderdocument IV D als voorzet aspecten
als bedrijfsrisico en grensbedragen
28 5 in tussenevaluatie meenemen hier gereed

Gereed na

vergaderinq

20200416 A8 16 4

10 2 9
Gereed na

vergadering

20200416 A9 16 4

suggest e

20200416 A10 23 4 Open

28 5 Gesloten

Gereed28 520200423 All Overdragen dossierp0_2_E^an opvolger
28 5 de facto gereed
Breder overleg over swimlane diagram organiseren
n a v agendapunt procedure
Qpqenomen in actie A19 hier gereed

20200423 A12 Mei Open

28 5 Gesloten

Betrekken 10 2 9 in stuurqroep na yergadering is

besloten dat I

stuurgroep

Gereed na

vergadering

20200423 A13 28 5

toetreedt tot10 2 9

IV Bedrijfsvoering betrekken

28 5 besluit B5r B6 hier gereed

20200423 A14 Mei Open
Gesloten28 5

20200423 A15 fOX^etrekken
28 5 besluit B5

Mei Open
Gesloten28 5

Aanpassen briell|0 2 |9 April Gereed na

vergadering

20200423 A15

Onrechtmatigheid aaenderen volgende

25 6 Dit was n a v mail

20200528 A16 sbgp 25 6 Open
10 2 9 23 7

Knelpunten werkwilze aanb 2kturen
Uitwerken schema voor tussenevaluatie

Gereed20200528 A17 Mei

Gereed na

vergadering

20200528 A18 Mei

Plannen tussenevaluatie met bespreking grens

gevallen|l0 2 9| nieuwe bestaande afn dienst

Medio Juni Gereed20200528 A19

20200528 A20 Input voor opzet rapportage aanllO 2 deveren

26 5 Input naarl 10 2 9 3}^
23 7 Wensen achterbanfo 2 ^n voorstel 10 2 ^olgen

Mei

24 9 Open

24 9 Sessie gehad over Financien voorstel voor

financiele rapportage j 0 2 4 besproken om dit in

sessie op locate in Apeldoorn staat gepland 1

oktober voigende week van offerte tot ontvangst

Dicht22 10
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desaldering ete N B Meerjarenramping vereistmeer

input DCS

22 10 samenvoeqen met A3 enerzijds dashboard

anderzijds proce5 fDT^eeft fin rapportage

opgebouwd i0 2 ^icht zich eerst op

procesafstemm ng en uitwerking swim lane in overleg
met| 10 2 e swim iane ook om discussie beter te

voeren A3 ind fin

Signaai aan IV D n a v tussenevaluatie procedure
werkt niet zonder dat IV D roi vollediger pakt BDG

betrekt capaciteit heeft

20200528 A21 3 uni Open

10 2 e bassen stroomschema aan

flannen vervolgevaluatie

2020052S A22 3 7 Open

20200528 A23 Sep Open

Aqenderen BV werkpakket 8 voigende stgp20200528 A24 23 7 Open
Voorhereiden intern afstemmen BV wpkt 8 met

ia2 e I
20200528 A25 23 7 Open

Mogcn tocts—voor—dlrcctic—IV—opncmcn—in—in
■ ■

zic bcGluit 20200723 B7

22 10 NOK en ROK nadcre ovk en raam ovk

IV D moot—procospiaat— procedure sowioso

aanpassen kunnen we samen oppakken d 10 2 e ff
N B Notitie IV D ais reactie op notitio Back to

basics kader wordt hierdoor niet boinvioed geeft
strakkere behandeiing Mogen
Vorvangen door A3g

20200723 A26 24 0 22 10 Open
Gesloten

Agenderen MKW in piaats van WMK

24 9 Opnieuw aqenderen metlVSD

Afgerond
Open

20200723 A27 24 9 22 10

Betrekken MCC in afstemming met 10 2 0 in

nieuwerol

24 9 Vervait gezien uitkomst MT IV governance MCC

ihkv RED nader te bepaien

20200723 A28 t z t Open

Feedback op werkversie DA IV Zo mogeiijk ingaan op

specifieke vraag Printen Eigenaar CAP 08M

Aandachtspunten werkpakketten
ODC strategie actie I 10 2 e 1
24 9 Afgerond

Afgerond20200723 A29 6 8

20200024 A30 Afprocederen AMvB stuk ken mot IV8D 22 4© Biebt

IVSD uitnodigon ais deelnemer stuurgroop20200024 A31 22 46

Doorpianncn Stuurgrocpvcrgadoringcr Afgerond20200024 A32 22 46

Risico analysc agcndercn planncn
22 10 apartc sossic

novcmbcr20200924 A33 Open10 2 6
Coplandeerst

welke risico s management uitvoering bet geheci
fin mgt oper tcchn porsoneci memo back to

basics—ais

Copland op 3 12

20200Q24 A34 22 46

26 44

Open
lanes

44

MCC bli ovcricg betrekken

I 10 2 e Hgaan afstommcn motj10 2 et vcr hoc

DCS dit heeft gorcqcld actio ligt bij MCC dircctcuron

rden I 1 Q 2 e I nav Back

20201022 A35 26 44

mooton bet nog

to Basic groto driohook bila[l0 2 ^
discussie over scope vordor to voeren adhv

document IV D

10 2 e

grotc driehoek to agenderen in

driohoek en MT s DCS IV IV D voorstel

vorvoigseenario s RBD doze actio ligt bli IV D ais

ponhoudGr [l0 2 e|wil moolozon

afstemmen met|0 2^
sturing RBD onderdcIcn

MCC vanijMder Intoractie B 4 | 10 2 6 1
Actie p0 2 ichtinq| 10 2 e

10 2 0 ^vel aangesloten op weri

ook bredeTnouden dan DCS [Ja]

[resuitaat Back to Basics afwachten]

procedure

functioncli

2021Q1

groep daarmec

MCC conformcert zich

«ven

’akoli]k
la mgt

ite

Hoe komon aanvragon uberhaupt binnon Centraal Open
mefflOX
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20 4 2021in opzctvia
cn vcrddcn cGntralc punt alteen

zicn voor CTOOr^10 ^ g

bcnadcrcn WSD ^

Gtartcn bij juistc puntcn WMK

Acticpunt sluitcn vcrdcr oppakkcn bij A40

Swimlanc WMK ind AT aanpanscn naar MKW in

ovcricg mctf
20201022 A36 2A i4 Open

10 2 e Gcsioton

met 1V8J

Bcsiuit BIO

Bcantwoordcn vragcn 220201022 A37 AMvB 2 4i

18 1 21

Open
Gcsiotcn

20201226 A3S 2021Q1 Open
is

Nog goon brief gczicn ^Q 2

Rcsultaat in dc vorm van notitics IV D

Actic CP intogreron
isGcn dric Gtappen

I offertes SLM dx

Run rapportcren performance

10 2 6 kan misschicn biif0 2~|iggcn
loclicnting rol|10 2 e|is IV D oordcIcnprocGG bezig
metoverstappen naar IV PM rol doct cr allco aan

om steentje bij tc dragen tav RBD

Sluiten3 6 2021

GtatuG bet Ig Gtil zic maandrapt
voor dit Jaar on holdI ^

Jan 2021A30 Qvorlog mctl 10 2 e h over vcrvolg RBD Gcsioten

RBD advics extern jurist lalm tonlirhtm

DoGsiors intograal maken medo o b v Gin^O 2 ^
20210118 A40 S6 11 2 2021 Open

20210211 A41 2021Q1

Tiouden in CR Aan tc vullcn mot WMK oto

|D ^ ^ordt cr

10 2 e

over tuGGonfasG

Bi]v Routoringsdienot ]a projcctcn rcgulicre
rapportage nog nict in zelfdo map cventuool

migroren cn

6 5 2021 Open
15 4 met 10 2 e Inge
klantnivcau uitgebreid

I allc doGpiero ziin op

czig 1|0 2 |9 or nog nict uit

joten hebben om inzagem

tc hobbon voor andore utakcholdcrG dc lijn is

hiervoor 10 2 6

m^pcnGtructuur zicn cn vraagt hulp van BV |l0 2 d

^ftanbijdc doGsiers van| 10 2 e HH 10 2 e F
mooten

loglGch gevondon kunnen felJon dun Gtructuur

opzctton incl verGicbehoGr motf 10 2 6 I

2

Sluiten3 6 2021

10 2 6 gc

is dat allcG or is op vcrGchillcndc plokkcn integraal
maken via ovcntuolc opdracht biivoorbocid bti

I 10 2 6 Kondorstcuningl 10 2 e~| soms nu

duG dubbcl work onig zockwork allcs wcl tc vindon—

was lastig tocn C F vcci ad hoc vragcn Gtcldc p 2 |at5
control vastgostold dat allcs cr is nu nict

wi] cen aanvraag docn wcl

tunnen loveren dc basisvraag
of we voldocndc hobbon dichtgetimmord dat wo dit

gelijk kunnen in prindpo is do actic hiermoo klaar

dit blijkt good to wed

indusio6 3^

tcomplete set m

afrondor

VFaagjl Q 2 e|allcmaal bijiagen bij rapport OIF Ook

nict voorergens tc vinden Bits

V
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Input rcactiGG op stuk Back to Basics AWen Gcrcod na20210211 A42 17 2 2021

20210211 A43 cn bcsprckcn in stuurgrp 11 3 2021 SLUITCN

0 2 1

over leg gchad zockcndc voorkomcn van dubbcis

door overlap dccInamG licvcr gczamcniij k of op latcn

gaan in

financiclc zakcn taricvcn etc Gcbcurt nu allcmaal

2 ook vragcn over MCC achtigc dingon die

op stuurgrocpn

in wcrkgrocp wcl aandachtvoor

moctcn misschion workgroop
makon

UitaluitacI portfoliocodcs RED Sluitan20210311 A44 15 4 2021

15 4 Achtcrgrond inzichtclijk makcn nict spocifck
vrccmd Douanc —nagcvraaqd bcvcstigd dat dit is

aangcmaakt 10 2 e | zocid nog uit waarom^|0 2 ^
gohmrd hi] TVftr faldaar

gccn impact pO ^ Tncldt

hccft ook gcR
nict bckcnd

dit in CTOO ovcricg 20 4 2021

waaruit biijkt dat

ajn—bif

Siuitcn20210311 A45 C F moot met

hertoGtsing—compictc—WMK—nodig

15 4 2021

1

I deze moot conform Fin Bchccr Ri]k
CSiF moctcn gaan toch

waarom—nict conform

igcidt nu nog nict voor

dus aiic offcrtcG zuiicn lana

nict hcci praktiGch 2

uitgaven met Gtaffci 10 2

ontvangsten —praktisch—opiossen —tav—WMK—bif
wijzigingcn —n«—steeds—op—casuTstick —we—ztjrr

0 2 4actic zou moctcn zijn goede afspraken makcn

met C F omqanq met offertes cn vcricnginqcn

NBt^

Dit ioopt ai 10 2 e 10 2 e

N a v AMvt K b contioieren of IV de informatie op

orde heeft om JaariiJks
ontvangsten en ieveringen
10 2 6 [ c stgp

20210415 A46 6 5 2021 Open
affonden buiten

stuurgroep

te pubiiceren over

aiit info aan

3 6 We gaan niet eike kieine ontvangst voorieggen
iaten we de mandaatregeiing handhaven in de geest
van de kaders niet de ietter Voor de ontvangsten is

bier geen staffei dit doorbreken via discussie heeft

geen zin ietter van de wet aanpassen is veei te veei

moeite verzoek doen aan C F om met pragmatisch
voorstei te komen voor aanpak om met ontvangsten

hanterenvoorbeeid

mandateringsgrenzen ais van uitgaven voigen^h^
met C F ai afgesproken dat kieinere ontvangsten oS
gebundeid achteraf behandeid kunnen worden

aantonen dat aiies kiopt

te gaanom

aiies onder IMIO maandeiijks voorieggen
overschrijding grens attenderen ete Een

totaaloverzicht van ontvangsten is beschikbaar

Hier is met[ Jal gesproken

0 2 ^aakt verdere afspraken met|0 2 ^m werkwijze
TeTrevestigen l 2 iijnscontrol toetsvraag of het

werkt en beter moet kan

A46 H A48 A50 samenvoegen

0 2 4 meepakken in overieg met IV D andere

overieg werd gepiand vanuit|T072T^ meegeven niet

duideiiik of dit vervoig krijgt [
1 Q 2 4vanmiddaq en nemen dit mee bestuuriijke
punten en de operatigneie apart wie besiuit dan

bestuuriijk I 10 2 6 runnen dat voorbereiden ipv
bottom up voor bestuuriijk besiuit is wei input nodig
bijvoorbeeid uit de drie actiepunten 1 3 stukken

deze taak iiqt bii ons dit kunnen wi] voorbereiden en

met10 2 ^pnemen apart inpiannen en eventuele

stukken eerst in stuurgroep behandeien

Hoe is verhoudinq tussen stuurgroep en overieg met

10 2 6

hpreken1 U 2 6

1130352 00093



]V8iD governance helder krijgen

Uitwerken in swimlanes alleen het operationele
gedeelte inclusief loketen rol daarvan

Wat is formeie vraag ta v integraie kostprijs en

WMO en wie moet het standpunt bepaien

20210415 A47 e 5 2021 Open

3 6 Kostprijs van elke dienst IDV P en ODC komen

via traject tot stand Fin doet inhoudeiijke toets

controle afspraken mbt tarieven C F zit niet in die

beoordeling moet dat alsnoa Destiids was dit zo

afgesproken met

inhoudeiijke toets moet doen dit aisnog inregeien is

ook

onderzoeksfaciiiteit C8iF daaraan koppeien iiep
paraiiei aan onderzoek OIF rapport is ook

opgeleverd elk moment beschikbaar vervolg
volgende vergaderinq fl0 2 ^heeft rapport inmiddels

ontvanqen van| I ™g te besprekep iaet

I rapport klopt nog niet helemaal ’l 0^2jfe
niet tevreden met deze werkwijze betreft wel de

administratieve afhandeling van RBD

0 2 ^ deze audit is een verrassing ook |10 2 «
~~

] wist er niet van opdracht van bV

Eerste indruk1p 2 |e dat er erg veel moet worden

uitgelegd voor een oordeei kan worden geveld
daardoor traag om tot aanbevelingen te komen Zaak

om auditrapport echt goed te iaten tegenlezen H0 2 S

Q 2 epelden dat het moet opschieten en dat

I 10 2 e zal aangeven dat zij ais f
betrokken moet worden Kunnen we ons wel vinden

in de aanbevelingen Ais het niet loopt ais wenseiijk
tegeniezen moet niet alleen DCS maar ook MCC

zonodig signaleren door 10 2 ^bij | 1Q 2 e |zodat zij

met|10 2 e[ an bellen

Agenderen volgende keer

NB managementreactie moet van BV komen og

10 2 e ais C8iF toch

onderwerp de audit vanuitvan

ID 2 e

10 2 e

10 2 6

10 2 ®

1 7 2021 Open
afronden buiten

stuurgroep

Procesafepraken terugkoppelen aan stuurgroep

aangepast kader deadline 2022 C F niet bij
elke ontvangst de toetsende rol

10 2 ® Imaken afspraken over offertes IDVP

ODC nog een modus o b v grote lijnen exoten

daargelaten 80

6 3 Niet behandeld ivm afwezigheid10 2 ^

Is met [
kleine werkplekken IDV P ging om mandaat en elke

verplichting via C F conclusie on the job opiossen
afgesproken werkwijze C F doet toesting actheraf op

kleine werkplekken ene IDV P ODC en grote

opdrachten wel per keer aanbieden iangere termijn

mandaatregeling aanpassen verwerken in

swimming lane T z t

20210415 A48 2021Q2 Open
afronden buiten

stuurgroep1

I opgepakt betreft inhuizen10 2 e

10 2 6Workshop organiseren

d 10 2 g om loketfunctie kbD uitte werken

• toegevoegde waarde

• nietteveel werk bij uitvoering
• inspelen op hoe vragen zoal worden gesteid
• IV breed

Afgerond20210603 A49 20210701
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AanbledingsformulierManagementteam Directie Informatievoorziening | MTIV

Voonittiroveriecrl 10 2 e

jaiMastingdienst nH 10 2 e10 2 eContactpunt

Onderwerpnotitie DechargeverzoekOpdrachtStuurgroep

Rijksbrede Dienstverlening

Ingebrachtdoor

H MT onderdeel BDOIV

□ Portefeuille [vermeld naam portefeuille ]
□ Verandeitafel [vermeld naamtafel ]

n Anders nl [vermeld naam overleg stuurgroep ]Agenderen op datum 22 11 2021

10 2 eIngebrachtdoorMT lid

Naam contactpersoon notitie ia 2 e Korte toelichting op notitie1

Op2i oktoberaoigisin hetMTIVtenaanzienvan het Belastingdienstbredekader voordienstverleningaan

partijen buiten de Belastingdienst [1] besloten dat het hBDO IV gedelegeerd vera ntwoordelijk isvoor de

proces engovernance ijitwerkingvoordlV Ditheeftgeleidtoteenopdracht[3]enuitwerking[4] die door

het BDO IVisuitgevoerd insamenwerkingmet DCS BVIV voorheen Financien IVFrD en C Fen in de

eindfase ookmethetMCC GV Deopdrachtisrecentafgerond deze notitie dientaisdechargeverzoeken

alsaanzetvoordeverdere borgingenverbeteringvanderesultateninde lijnorganisatie

Aardvan behandeling

□ Hamerstuk

H Terbesluitvorming
E Ter bespreking

□ Terinformatie

Aanbiedenaan de medezeggenschap

0 Nee n Ja Indienja ter

□ informatie □ Advies □ Instemming 2 Puntenterbespreking besluitvormingdnformatie

• Dechargevan de opdracht uitgevoerd door de stuurgroep Rijksbrede Dienstverlening

• Borging en verbeteringvan de resu itaten in de lijnorganisatieBijlagen

1 20191003 DTBD Notitie kader dienstverleningaan

partijen buiten BD pdf 3 10 19

2 20200306 ProcedureRijksbrededienstverleningiVin
DTBD i2 3 pdf i4 2 2020

3 OpdrachtStuurgroepRBDvi o pdf 20 4 2020

4 Notitie Rijksbrede Dienstverleningaozo BDO IV oooio

v4b pdf 6 5 2020

5 5wimlaneprocedure_Rijksbrede Dienstverlening pdf 15

12 2020

Letop

Lever de stuftten irclu sief bijlagen bij de MT IV secretaris ir Word

en in PDF aan

Excel bestanden oltijd als PDF oonbieden ondeiis bunnen ze niet

cpgenomen warden in IBote

Tebsten von dit nanbiedingsformuiier bunnen oahgebruikt
warden voor agendering van stubbed in bcsfuurfijfee ovcrfeggen
Stubben die vartuit de Directie IVworden ingebracbt in

bestuurlijbe overleggen dienen voorzien tezijn van een BDO IV

1

2

3 Voorgesteldeactiehouder bij instemming beslispunt JanPolkerman

3

4 Verzoekde notitie na besluitdoortegeleiden naar OpvolgingKadersRBD

De notitie is afgestemd met iV portefeuille
□ Communicatie □ Changeboard

□ i lnkoop □ i Inhuurmanagement

□ 4 Huisvestingfr Facility

De notitie is afgestemd metiV verandertafei

□ isOFzP

□ Technologie □ Bedrijfsvoering

De notitie is afgestemd met IV onderdeel

□ 4i|BS 0 DCS □ 4 STS E 4 GBS MCQ

S fcCTO S i BDO □ ^INB S ^BV

□ fcMTIV

□ fc Cultuur n fc Ultvoering

Datum

Afgestemd met

Datum

Afgestemd met

Datum 20 g 2O2i 9 11 2021

Afgestemd met Stuurgroep ODVolg Kaders RBD

De notitie is afgestemd met onderdeien en of ketens [vermeld naa m onderdelen ketens]De notitie is afgestemd metkadersteller

□ fc O P E fc C F □ fc FJZ

□ 4 UHB S4 |V£7D □ 4 l£rS

Datum

Afgestemd met

Datum 20 9 2021 9 11 2021

Afgestemd met Stuurgroep Opvolg Kaders RBD

Aandachtspuntenen ofopenstaandebespreekpunten na voorafstemming

Goed om te weten

Voorbetaanleveren van de stubben geldt bet reguliere pieces de deadline isdonderdagr^oo uur Hierbij geldt dat de stubberr op de donderdog Uieeweekenden voorofgaond een MT IV overleg

aangeleverd dienen te warden b wil jullie aandarfit voor het tijdig aanleveren van stubben Do or het tijdig aan everen vrm stu bben brijgen de MT eden voldoende leestijd om stubben te beoardeien en

everiluele aanvallende vragen te kunnen stelfen De stubben dienen aangeleverd te worden in het formeic MTIV notitieformolen voorzien tezijn van een ingevuld oonbiedingsforrnulier

1130052 00094



Belastingdienst

AAH HTIV

TER BE5LI55ING

notitie Dechargeverzoek Opdracht Stuurgroep Rijksbrede

Dienstverlening

Directoraat Generaal

BelastingdienstAanleiding

Op 21 oktober 2019 is in het MT IV ten aanzien van het ^ ^ ^ ^i

Befastingdienstbrede kader^ voor dienstverlening

partijen buiten de Belasdngdienst [1] besloten dat hetj
10 2 e ^ gedelegeerd verantwoordelijk is voor de proces

I0 2 e ]bdo iv

Datum

en governance uitwerking voor dIV Dit heeft geleid tot

een opdracht [3] en uitwerking [4] die door het BDO IV is

uitgevoerd in samenwerking met DCS BV IV voorheen ‘ ‘ ™

2021 BDO IV 000B5

9 11 2021

Financien IV D en C F en in de eindfase ook met het

MCC GV De opdracht is recent afgerond deze notitieAuteur

dient als dechargeverzoek en als aanzet voor de verdere

borging en verbetering van de resultaten in de

lijnorganisatie

10 2 e

Van

10 2 6

Beslispunt Bijiagen

Decharge van de opdracht uitgevoerd door de stui
^

Dienstverlening

Borging en verbetering van de resultaten in de lijr

20191003 DTBD

Notitie kader

dienstverlening aan

partijen buiten BD pdf 3

10 19

m

m

20200306 Procedure

Rijksbrede dienstverlening
IV in DTBD 12 3 pdf 14

2 2D2D

2

Kern

Onder leiding van het BDO IV is in samenwerking met

DCS BV IV IV D en C F de opdracht uitgevoerd om

binnen IV de implementatie te bevorderen van de door hets

DT BD vastgestelde kaders [1] en de daarbij behorende

procedure [2] voor rijksbrede dienstverlening Hiervoor is_^
sinds eind 2019 een stuurgroep actief geweest die

voortbouwde op de werkzaamheden van het afstemoverleg
dat op initiatief van DCS begin 2019 al was gestart DCS

C F Financien

Opdracht Stuurgroep RBD

Vl O pdf 2D 4 2D20

Notitie Rijksbrede

Dienstverlening 2Q20

BDO IV OOOIO V4b pdf 6

5 2020

5 Swimiane

procedure_Rijksbrede

Dienstverlening pdf 15

12 2020

Uitgangspunt hierbij is steeds geweest conform MT IV 21

10 2019

• Voor de inhoud van de dossiers en uitvoering van

dienstverlening is 10 2 e | verantwoordelijk binnen het

1
Het kader stelt dat de Belastingdienst risico averste werk dient te gaan werkzaamheden nietten koste

mogen gaan van de eigen processen zowel run als change en compliancehsico s op fiscaal viak OB of VpB

plicht expliciet beheerst dienen te warden

Pagina 1 van 4
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uitgewerkte kader i oor de lijn binnen DCS en \ 10 2 e ]voor de lijn binnen [CV] naar

het MCC Daamaast is er een ml weggetegd voor \ 10 2 6 [ voor de

bedrijfsvoeringsaspecten

De opdracht [3] is recent afgerond naar de mening van de leden van de

stuurgroep als besproken op 20 9 2021 Er is een dechargeverzoek voorbereid

dat is verwerkt in de vooriiggende notitie die hierbij aan het MT IV wordt

aangeboden ter besluitvorming

Deze notitie beschrijft in de nadere toeiichting op hoofdiiinen

• Opdracht aanpak en resultaten

• Aanbeveiingen t a v borging en verbetering in de iijn

Toeiichting

Rijksbrede dienstverlening omvat de voigende diensten

• Housing en hostingdiensten ook vi^el aangeduid als ODC diensten

• ICT dienstverlening pandgebonden [IDV P

• MCC app ontwfikkeidiensten

Opdracht aanpak en resultaten

De Opdrachtomschrijving Stuurgroep RijksBrede Dienstverlening d d 20 4 2020

is opgenomen als bijiage [3] De status en het vervolg per relevant onderwerp
uit de opdracht is opgesonnd in tabelvorm onder het kopje Opdrachtdetails in

deze notitie en is afgestemd in de stuurgroep van 20 9 2021

Als aanpak is gekozen voor een stuurgroep met vertegenwoordiging vanuit DCS

Financien later BV IV C F en IVSiD In de stuurgroep is de werkwijze

geconcretiseerd en bewaakt en er is door de betrokken managers bijgestuurd op

de uitvoering De stuurgroep heeft van 9 12 2019 tot en met 20 9 2021 in

totaal 25 maal vergaderd actie en besluitenlijsten zijn vastgelegd waarbij
continu afstemming is gehouden met de bestaande operationele ODC en IDV P]

iwerkgroep binnen DCS financiele administratie en rapportage Met MCC is in

de eindfase van de opdracht afstemming gevonden door middel van separaat

overleg met het management van het MCC

Als belangrijkste tastbaar resultaat van de opdracht geldt bijiage [5] de

vastlegging van de afgesproken werkvwijze t a v de beoordeling van nieuwe

dienstverleningsverzoeken voor rijksbrede dienstverlening

Als concreet resultaat van de opdracht doet het in 2020 opgestelde s\«imlane

processchema [5] voor de WMK^ toetsing goede diensten Het \Afordt gehanteerd

bij nieuwe aanvragen en als richtsnoer bij uitbreiding van bestaande diensten

Dit betreft ook de app ontwikkeldiensten van het MCC dat zich hieraan heeft

geconformeerd

Aanbeveiingen t a v boraing en verbetering in de Ii1n

1 Voor de borging van het IV brede proces van rijksbrede dienstverlening is

het instellen van een loket^ voorbereid er is op 28 6 2021 een workshop
uitgevoerd en een bespreking gevoerd in de stuurgroep Het verslag is

beschikbaar en de actie heeft concreet al geleid tot het beschikbaar stellen

van de IV brede postbus
aanbeveling is om dit loket onder de auspicien van het CTOO te brengen
met als reden dat het CTO Office de omqevinq is waar alles samenkomt qua

techniek op basis waarvan

nieuwe dienst wel of niet passend is operationeel

@Betastingdienst nl De10 2 g

snel een advies kan geven of een10 2 e

^Wlllen Mogen Kunnen

^ Een eenduldig en duidelljk start en eindpunt [RBD loket voor de IV bijdrage aan de WMK toets voor

Rijksbrede Diensten
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2 Implementatie activiteiten t b v de administratie liepen al geruime tijd in de

lijn en zullen naar verwachting in een continuproces van verbetering
doorlopen Aandachtspunt hierbij is het inrichten van de SAP administratie

voor het daadwerkelijk bemachtigen van de zogeheten desaldering en het

vergelijken van ontvangsten en uitgaven
3 Contractueel aandachtspunt is gebruik van licenties voor afnemers anders

dan de Belastingdienst dit is niet iets waar de contracten standaard in

voorzien Ook het zorgdragen dat de integrale kostprijsberekening aan alle

gestelde eisen blijft voldoen is een punt van aandacht

4 Rapportage het uitgangspunt is de reguliere rapportage vanuit de lopende
initiatieven

• In het verlengde van de ServiceNiveauRapportage voor de operatlonele diensten

■ in het verlengde van de HIghLightRapportage voor de projecten
• in het verlengde van de Dashboard Rapportage van DCS waarin de status van

huidige en in ontwikkeling zijnde rijksbr^e diensten wordt bijgehouden
5 Bredere context mede naar aanleiding van het Belastingdienst rapport Sacfc

to Basics is een overleg ontstaan onder leiding van IV D gericht op de

bestuurlijke context van de rijksbrede dienstverlening Het inzicht is

ontstaan dat dit overleg een aantal van de bestaande gremia w^aaronder de

RBD stuurgroep overbodig maakt

6 Imago aspect zoals ook in [4] gesteld bestaan 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 exteme afnemers boven de wettelijke taken kans op

beveiligingsincidenten in combinatie met het zeer gevoelige karakter van

dataverzamelingen van afnemers etc Maatregelen betreffen naast een

voortgezette adequate administratieve inrichting en technische inrichting
zeker ook het borgen van politiek draagviak door adequate vastlegging van

relevante besluitvorming De gedefinieerde spelregels [5] geven hieraan

zoveel mogelijk invulling

Opdrachtdetails status en vervolg

Onderwerp VervolgStatus

Achterqrond en rationale

o Zorgdragen dat dienstverlening aan

partijen buiten de Bd conform kaders en

rchtlijnen tot stand komt na explicieite

besluitvorming in de juiste gremia

Bevorderen van imago Bd

Borgen in de lijnDCS ODC IDV Pen GV

MCC confoimeren zich aan

het proces

Doel

In DT vastgestelde kader voor

dienstverlening aan partijen buiten de Bd

voorzien van een implementatie o b v

een werkbare en gedragen procedure

Opdracht uitgevoerd
swimlane en

werkafspraken opgesteld

en geaccepteerd door DCS

en MCC

Borgen in de iijno

o Lopende dossiers in goed banen leiden

door bevorderen van het volgen van de

juiste procedure

Continuproces ioopt

Voorstel

o Instellen stuurgroep gereed Gereed Miet van toepassinq

o Instellen werkgroep gereed Gereed Niet van toepassinq

Definleren activlteiten en producten

f Ioopt

Gereed Niet van toepassingo

Q Initieren activiteiten Ioopt Gereed Niet van toepassing

o Borgen werkwijze in regiegroep en

stuu rg roep werkg roep

Dechargeverzoek

opgesteld

Borgen in de lijn

opheffen

qepland

^ Dit is in iijn met de uitkomstvan de uitgevoerde riscosessie waarin wordt gepleitvnnr het op Eielastingdienst
niveau vaststellen dan wel herbevestgen van de RBD strategie en ook in lijn met [4]
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Beoogde
acce ptatiecriteria

resultaten evt

o Werkwijze geborgd in regiegroep

vastqeleqd in schema

Gereed Niet van toepassing

Dossiers beheerd en actueel Contlnuproces loopt Borgen in de lijn

advies onder RBD loket

o

o Rapportageidashboard externe diensten

SNR inclusief lijn IDVP

afqestemd inqereqeld

Gereed in eerste opzet Borgen in de lijn verbeteren

opgezet

o Sturing op basis van meerjaren planning

en raming ingericht

Mee^aren planning voor

zover mogelijk in aanzet

bekend [DCS en budget

op hoofdlijnen bepaald

fPCS MCCjj

Structureel verder in te

regelen in de lijn

Faserinq planning en miilpalen

o Eerste opzet rapportage {2 md m n

dashboard RBD integratie SNR opzet

nieuwe rapportages lijnonderwerpen {o a

IDVP

Gereed Niet van toepassing

Q Afronding schema werkgroep 3 md Gereed Niet van toepassing

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 202Qj

Dechargeverzoek

opgesteld

Borgen in de lijn

In scope en buiten scope

o Implementeren kaders rijksbrede

dienstveriening RBD inclusief IDV P

met specifieke aandacht voor aspect

Kunnen v w b

o Reikwijdte Is totaal IV incl MCC ook in

werkgroep

Opdracht uitgevoerd

swimlane en

werkafspraken opgesteld

en geaccepteerd door DCS

en MCC

Borgen in de lijn

Kosten

Q Interne stuurgroep werkgroep regiegroep Niet van toepassing

Externe dienstveriening zal tegen

kostprijs in rekening worden gebracht

aan afnemers

Van toepassingo

Uitqanqspunten en randvoorwaarden

Kaderso

Kader Dienstveriening

buiten

Borgen in de lijnVan toepassingaano

departijen

Belastingdienst

Wet Markt a Overheid Borgen in de lijnVan toepassinqO

Kaderwet ZBO Borgen in de lijnVan toepassinqo

IDV P Borgen in de lijnVan toepassinqO

o Procedure Rijksbrede dienstveriening Borgen in de lijn

doorontwikkelen

Van toepassing

o Schema s klantvraag financiering Borgen in de lijn
doorontwikkelen

Van toepassing

Risico ^s en mitigerende maatregelen

o Imagoschade Bd mitigeren door juiste

werkwijze en expliciete besluitvoiminq

Van toepassing Borgen in de lijn

o Financiele tekorten mitigeren door juist

calculaties en facturerinq

Borgen in de lijn

doorontwikkelen

Van toepassing
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Communicatie

o BDO IV cobrdineert sfstemming IV D en

BDG

Dechargeverzoek

opgesteld

Borgen in de lijn

o DCS ODCS levert dienstverlening en

rapporteert Intern en extern I o m C F

Borgen in de lijnVan toepassing ook voor

MCC
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Uit Higlights MT IV 29 november 2021 docx Cdefinitief

Decharge opdracht Stuurgroep Rijksbrede Dienstverlening MT operationeel
Het MT heeft decharge gegeven aan de stuurgroep Rijksbrede Dienstverlening voor de

opdracht om te helpen bij de implementatie van de vastgestelde kaders en de daarbij
behorende procedure voor Rijksbrede Dienstverlening binnen IV De stuurgroep bestond

uit medewerkers van het Bureau Directeursondersteuning BDO IV het Data Center

Services DCS Bedrijfsvoering en de Concerndirecties IV Databeheersing en Control

Financien

De stuurgroep heeft van het MT corrplimenten gekregen voor de opgeleverde resultaten

Het belangrijkste tastbare resultaat is de afgesproken werkwijze om nieuwe

dienstverleningsverzoeken voor Rijksbrede Dienstverlening te beoordelen

Daarbij is onder andere de aanbeveling overgenomen hiervoor een loket in te richten

onder de verantwoordelijkheid van het CTO Office CTOO De reden dat voor het CTOO

is gekozen is omdat dit de omgeving is waar alles samenkomt qua techniek Het CTOO

kan snel een advies geven of een nieuwe dienst wel of niet passend is Meer

beleidsmatig kan CTOO ook het aanspreekpunt zijn voor werkwijze kaders en richtlijnen
De borging en verbetering van de resultaten vindt plaats in de lijnorganisatie Het BDO

evalueert over 3 maanden de voortgang en koppelt de uitkomsten terug aan het MT
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