
Vragenlijn m b t Externe Dienstverlening van de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst

Deze vragenlijn is gericht op c q bedoeld voor de[
een poging een aanzet te geven tot bet goede gesprek over de externe dienstverlening vanult de

Belastingdienst in bet algemeen en de directie Informatievoorziening IV in bet bijzonder

]van bet Ministerie van Financien en is10 2 6

Momenteel wordt er van geval tot geval een casus voorgelegd aan de[
In zo n casus geeft de IV aan dat de wens bestaat diensten te gaan verlenen

aan een partij buiten de Belastingdienst Elke casus is van onder opgewerkt door de IV

Stelling is dat bet brede verband een strategic waarin externe dienstverlening beschouwd kan c q zou

moeten worden ontbreekt Tweede stelling is dat er aandacht nodig is voor een transparante complete

en kloppende bedrijfsvoering die storing en verantwoording mogelijk maakt

10 2 6

10 2 e

De vragem en met name de antwoorden daarop leiden tot inzicbt over de besluitvorming met

betrekking tot de sturing op en de uitvoering van alsmede de verantwoording over de externe

dienstverlening door de Belastingdienst De vragen zijn primair bedoeld om antwoorden teverkrijgen

die de toekomst van de externe dienstverlening door de Belastingdienst op een goede wijze mogelijk

maken In welke vorm dan ook Bestuurlljk draagviak bestuurbare en bestuurde uitvoering en

verantwoording zijn de centrale doelstellingen bij de vragen Dat in gedacbten houdend helpt hopelijk

bij de beantwoording bedenk ik geef de antwoorden voor mezelf niet voor de vragensteller’

Door beantwoording van de vragen en de daaropvolgende acties kan de IV in de toekomst op een

overeengekomen en gewenste wijze komen tot een van bovenaf gerichte breed gedragen en intern

gecodrdineerde besturing van en sturing op de externe dienstverlening

Gelleve bij beantwoording altlid uit te gaan van de Min antwoord verklaar toon aan leg ult

1 Bent u bekend met bet uitvoeringsprogramma Compacte Overbeid c q de deeluitwerking

daarvan in de Informatiseringstrategie^ i Strategie en de voortgang daarop^ alien van BZK

2 Bentu bekend met de Topstructuur ’van de Belastingdienst

3 Bent u bekend met de StrategIscbe VIsle IV FIOD 201 8 2022
^
de domelnarcbitectuur FIOD

^
en

de strategienota 2020 2025^ eveneens van de FIOD

4 Bent u bekend met bet Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst®

Om u bekend te maken met documenten uit bovengenoemde vragen zijn de vindplekken bijgevoegd

MIts geautorlseerd kunnen al deze en volgende documenten u desgewenst verstrekt worden Bij de

vervolgvragen wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met deze en volgende documenten

U bent bekend met bet streven van de Rijksdienst naar een reductie van bet aantal rekencentra van

boven de 60 naar ongeveer 4 de zgn ODC strategle

5 Floe beeft u deze ODC strategie vertaald naar en ten beboeve van bet Ministerie van Financien

^
Kamerstukken II 20102011 31 490 nr 54 Brief betreffende uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

^
Kamerstukken II 20112012 26 643 nr 216 Brief betreffende Informatie en communicatietechnologie

®
Kamerstukken II 20192020 26 643 nr 646 Brief betreffende voortgang Strategische l ggenda Rijksdienst

^

https intranet belastingdienst nI belastingdienst files 2019 D3 Topstructuur van het Directoraat generaal Belastingdienst vl 0 pdf
^

https intranBt belastingdiBnst nl fiod nieuws 2018 10 12 strategische visie iv fiod 2018 2022

®
Zie hiervoor ibabsvan het Directieteam Belastingdienst d d 23februari 2019 onder E 5

^
zie hiervoor ibabsvan het Directieteam Belastingdienst d d 7 november 2019 onder agendapunt C 2

^
Zie hiervoor ibabsvan het Directieteam Belastingdienst d d 10 oktober 2019 onder agendapunt B 2
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Conform de Topstructuur vertaalt u de Rijksbrede ODC strategie naar een departementale strategre

die vervolgens de basis is voor de strategie van de Belastingdienst

6 Hoe heeft u de departementaie ODC strategie vertaald naar de Belastingdienst

Als kadersteiler voor de Belastingdienst bewaakt u de conformiteit aan departementale kaders van de

kaders die de Belastingdienst daarvan heeft afgeleld ai dan niet op basis van uw Instructie

7 Hoe heeft u vastgesteld dat de Beiastingdienst een van de departementale ODC strategie

conform afgeieide ODC strategie heeft en er naar handeit

In de Topstructuur staat de volgende zin biz 30 ‘Het datacenter van de directie IVontwikkelt zich

van een specifiek datacenter voor het DCBD naar een overherdsbreed inzetbaar datacentrum
’

8 Hoe beoordeelt u deze zin

9 Hoe beoordeelt u de opdracht die de IV c q het datacenter DCS DataC enter Services op

basis van deze zin naar eigen zeggen heeft is deze volgens u voldoende helder en compleet

met een duidelijke verbinding naar de ODC strategie op het niveau Belastingdienst afgeleid

van departementaal en Rijksbreed

10 Vindt u deze opdracht voldoende basis voor de beoogde en of geeffectueerde externe

dienstverlening van DCS

LI bent bekend met de Strategische Visie IV FIOD 2018 2022 alleen intern FIOD vastgesteld de

domeinarchitectuur FIOD vastgesteld in het DT BD 28 februari 2019 en de strategienota 2020 2025

van de FIOD zoals besproken in het DTBD van 7 november 2019 zonder voor zover bekend

besluit

LI bent bekend met het Topstructuurprincipe dat de business’ leidend is bij bepaling van de

priorltelten van de ontwikkeling van IV

11 Hoe ziet u in deze FIOD documenten een vanuit de DCBD of het DTBD geautoriseerde aanzet

om voor Inspectledlensten binnen het forensisch domein de samenwerking c q ondersteuning

van elkaarte versterken op basis van de geautomatiseerde opiossing hiervoorvan de FIOD

Infrastructuur Digitaal Rechercheren IDR

12 Is dit naar uw mening voldoende of wat is anderszins naar uw mening een voldoende

rechtvaardiging voor DCS om IDRzelfaan te bieden aan inspectiediensten

13 Wat Is volgens u dejulste opvatting t a v het Staatsgehelm Confidentleel zijn van de IDR

omgeving

14 Hoe verhoudt die opvatting zich tot het extern beschikbaar stellen van IDR

Voor uw beeld voIgt een korte niet limitatieve opsomming van de externe dienstverlening van DCS

voor het forensisch domein worden diensten verleend c q ziJn diensten in voorbereiding c q

worden gesprekken gevoerd over het leveren van diensten met iSZW inspectie Sociale Zaken en

Werkgelegenheld onderdeel van mlnSZW NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autorltelt

onderdeel van minLNV ILT Inspectie Leefomgeving en Transport onderdeel van minlenW IGJ

Inspectie Cezondheidszorg en Jeugd onderdeel van minVWS en de Koninklijke Marechaussee

daarnaast worden diensten verleend c q zijn diensten in voorbereiding c q worden gesprekken

gevoerd over het leveren van diensten met NFI Nederlands Forensisch Instituut onderdeel van

MInJenV Justid Oustitlele Informatledlenst onderdeel van MInjenV SSC ICT Shared Service

Center ICT onderdeel van MinBZK ODC Noord DUO onderdeel van MinOCW Logins onderdeel

van MinBZK NCSC Natlonaal Cyber Security Centrum een publlek private Nederlandse

organisatie sinds 1 januari 201 9 een zelfstandige dienstvan MInjenV RVB Rijksvastgoedbedrijf

onderdeel van MinBZK Voor de KB Koninklijke Bibliotheek ZBO onder MinOCW is recent de

effectuering van een besluitvan de| 10 2 6]door dejoj^geblokkeerd gevolgen onbekend
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1 5 Hoe beoordeelt u in het Mcbt van voorgaande vragen de dienstverlening rn voorbereiding

binnen het forensisch domein van DCS voor iSZW NVWA ILT IGJ en de Koninklijke

Marechaussee

16 Wat is uw opvatting over de overige dienstverlening in voorbereiding van DCS voor o a NFI

Justid SSC ICT ODC Noord DUO Logins NCSC RVB en de KB

U wordt verzocht kennis te nemen van de besluitvorming via Digidoc en andere bronnen^ rondom iSZW

en KB Bij de volgende vragen wordt ervan uitgegaan dat u hiermee bekend bent

17 Hoe beoordeelt u de besluitvorming over iSZW

18 Hoe beoordeelt u de besluitvorming over de KB

Onlangs Is door Ingrijpen van

bestuursorganen’ geblokkeerd en daarmee effectief het besluit m b t de KB teniet gedaan status en

vervolgen onbekend

de art 21a procedure van de ‘Kaderwet zelfstandige10 2 e

19 Hoe beoordeelt u de ingreep van 10 2 e t a v de KB casus

20 Wat betekent die naar uw mening over de besluitvorming die over de KB heeft plaatsgevonden

binnen de Belastingdienst

De dienstverlening aan de KB is gemotiveerd als bekende technologie geen impact op eigen

dienstverlening appeitje eitje’ ‘waarom moeilijk doen
’

21 Watvind u in z’n algemeenheid van het initiatief om externe diensten vanuit de Belastingdienst

teverlenen dietegen de intern vastgestelde kaders voor dienstverlening aan externe partijen

zijn en of althans daarmee op gespannen voet staan en of ultzonderingsprocedures met

zich meebrengen die het afdekken van fiscale rest risico’s nodig maken en of bijzondere

verklaringen In het kadervan vigerende wetgeving zoals bijv de Wet Markt en Overheld nodIg

maken en of uitsluitend gemotiveerd zijn door het zijn van een goede partner binnen de

Rijksoverheid

Er zijn andere cases beschikbaar waarvoor een zelfde vragenlijn op te zetten is Kortheidshalve wordt

daar voor nu vanaf gezlen en wordt overgegaan naar een blokje stuur en verantwoordingsinformatle

in combinatie met administratieve hygiene

22 Welke stuurinformatie is u bekend t a v de projecten waarmee DCS de voortgang van de

inrichting van de externe dienstverlening voor haar klanten mogelijk maakt

23 Welke verantwoordingsinformatle is u bekend t a v de projecten waarmee DCS de voortgang

van de inrichting van de externe dienstverlening voor haar klanten mogelijk maakt

24 Hoe beoordeelt u deze situatle t a v de blokje stuur en verantwoordingsinformatle

®
Zie o a de Digidoc werkmap DGBD 71494 ICT Dienstvelerning KB en iSZW met email akkoord piv ad IV [sic] brief 20ig 0Q00079281

werkmap DGBD 17276 Housingdiensten Koninklijke Bibliotheek brief 2019 0000184371 en werkmap DGBD 44288 Dienstverlening

Belastingdienst aan KB

Buiten Digidocis relevant de mail van 10 2 6 Belastingdienst verionden doorl 10 2 6 ^van vrijdag 18 oktober 2019 16 36 met

als onderwerp FW ter bespreking donderdag as om ca 16 aur mail bevat een scan van een inkomende brief vanuit de KB gedateerd 15

oktober 2019 getekend door|
besluit over dienstverlening aan de KB d d 24 oktober 2019

NB Dhr Joustra is een van de naamgeversvan de Commissie Onderioek Belastingdienst de andere was drs H Borstlap Deze commissie

stelde veel informele en slecht traceerbare besluitvorming bij de EJelastingdienst vast en was de directe aanleiding voor het reorganiseren
van de Belastingdienst en hetgaan werken volgens de Topstructuur Zie

https www riJksoverheid nl binaries riJkEoverheid documenten rapporten 2017 01 27 rapport commisEie onderioek

belastingdienst Rapport t Commissie t onderzoek t Elelastingdienst pdf

10 2 6 1 Deze brief is aanleidinggeweest tot het positieve
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25 Watvoor informatie heeft u over de ad ministratieve inrichting van de externe dienstverlening

door DCS

26 Hoe beoordeelt u de administratieve inrichting van de externe dienstverlening door DCS

27 Stelling zou kunnen zijn dat als de inzetvan medewerkers van de Belastingdienst voor externe

partijen niet of slechts gekunsteld administratief te verantwoorden is de dienstverlening aan

de Belastingdienst in potentie tekort gedaan wordt doordat resources die ook zouden kunnen

werken aan het overvolle portfolio van de Belastingdienst waarmee de wensen van de

wetgever burgers bedrijven en eigen medewerkers sneller en beter ingevuld zouden kunnen

worden nu op een andere wijze ingezet zijn Hoe beoordeelt u deze stelling

Alles hiervoor in beschouwing nemende

28 Wat Is uw beoordeling m b t de externe dienstverlening van de Belastingdienst In aanmerking

nemende dat DCS als onderdeel van de Directie Informatievoorziening van de Belastingdienst

voor de bultenwereld gelljk staat aan die dienst

29 Hoe beoordeelt u het bestuurlijk proces binnen de Belastingdienst in het algemeen en de

Directie Informatievoorziening in het bijzonder t a v externe dienstverlening

30 Wat ziet u als rol voor de concerndirecties in het algemeen en IV D C F en FJZ in het

bijzonder

31 Hoe beoordeelt u die rol tot op dit moment

Tenslotte

Plant u binnen overzienbare tijd actles t a v de externe dienstverlening door de

Belastingdienst

NB voor zover uw antwoord bevestigend is gelieve afspraken te maken met de personeels

raadspersonen over informatieverstrekking vice versa

Hoe beoordeelt u de pogingen van een Individuele ambtenaar om gedurende een perlode van

meer dan drie jaar via de eigen lijn via het eigen netwerk en ad ultimo via de door u

Ingestelde personeelsraadspersonen aandachtte krijgen voor de externe dienstverlening van

de Belastingdienst

32

33
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Vertrouwelijk alleen voor gebruik Personeelsraadspersonen Belastingdienst

Wat is er aan de hand rondom externe dienstverlening

er is geen ODC strategie vastgesteld in het DTBD en of politick bekrachtigd

de aansluiting op het forensisch domein maakt geen onderdeel uitvan de FIOD strategie die

behandeld is in het DTBD

er is geen strategische betrokkenheid bij noch denken over activiteiten m b t externe

dienstverlening binnen de Belastingdienst in het algemeen en de directie IV in het bijzonder De

ambtelijke en politieke leiding zijn en blijven veelal buiten beeld

erwordt gehandeld o b v niet traceerbare informele toezeggingen vanuit ‘de leiding’ waarbij er

geen moeite gestoken wordt in het bevestigd krijgen van die toezeggingen

erwordt geen ‘nee’ geaccepteerd bij een onderdeel van de directie IVt a v activiteiten m b t externe

dienstverlening

Dat onderdeel is ook volstrekt intransparant en vol drog redeneringen zodat ze zichzelf continu

‘slachtoffer’ voelen terwiji ze ‘veroorzaker’ zijn

schiet tekort in het integraal beoordelen van en handelen naar

risicosignalen m b t activiteiten op het gebied van de externe dienstverlening

de tactisch operationeel ingerichte portefeuilles zijn niet c q volstrekt onvoldoende betrokken bij

afwegingen beoordelingen van externe dienstverlening o a A T keten IT voor IV FIN PfM P C S C

Inkoop

ervindt op concernniveau vooraf aan activiteiten m b t externe dienstverlening geen adequate

Juridische toetsing geen adequate fiscale toetsing plaats en geen adequate privacy toetsing plaats

er is geen sluitende administratie van activiteiten mensinzeten investeringen m b t externe

dienstverlening

ervindt geen systematische en traceerbare rapportage plaats van activiteiten m b t externe

dienstverlening

de capadteit die gericht wordt op activiteiten m b t externe dienstverlening wordt onttrokken aan de

capaciteit die ingezet zou kunnen worden voor de Belastingdienst of indien die capadteit onnodig

blijkt op de huidige plek herverdeeld zou kunnen worden om elders wel ingezet te worden t b v de

Belastingdienst

er worden in operationele contacten tussen partijen bij activiteiten m b t externe dienstverlening

onomkeerbare toezeggingen gedaan c q verwachtingen gewekt die objectieve beoordeling en

besluitvorming in de weg staan

het BDO wordt gezien als doorgeefluik zonder de ruimte voor kwalitatieve beoordeling van

ingediende stukken die veelal afwijken van de door het MTIV bekrachtigde stukkenstroom DaarbiJ

wordt er op een als intimiderende manier ervaren en of passief agressieve wijze gereageerd op

vragen vanuit het BDO

waar zijn de mensen van de concerndirecties C F en IV D

et cetera

10 2 e
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Werkpakket 8 Inzicht Overzicht verplichtingenbeheer en administratie 2 0

Het opiossen van de door ARK geconstateerde onvolkomenheid voor het implementeren van het verplichangenstelsel
oa bij Directie IV en voldoen aan de wettelijke verplichting tot correcte financiele administratie van externe

dienstverlening

Vastgesteldie en gedragen resultaten

a VerplichtingenadminiEtratie volledig ingericht ind

o Verplichtingen lopen mee in budgetterings cydus en komen dus mee in BB MJR etc

o Verplichtingenrapportage ingericht
b Administratie 3e geldstroom apart ingericht

o Bij de bestelling uitgaven in SAP aan te geven Ibij welke klant [offerte derden dit toe gewezen dient te

worden Bijvoorbeeld door

o Administrates op elkaar afstemmen uniform werken

Er zijn nu teveel verschillende plaatsen waar administrates op verschillende manieren worden

bijgehouden
o Bij alle uitgaven registreren in bijv SAP voor wie deze uitgaven worden gedaan eigen gebruik
lees de betreffende afdelingj of voor klanten derdenj

o Klantsysteem inrichten CRM

o Kosten inzichtelijk hebben elke afdeiing moet inzichteiijk hebben wat de kosten zijn van ziJrVhaar

dienstenj
Elet liefst via de digitale weg van alle te bestellen Items als onderdeel van een dienst moet inzicht

komen en een prijs vervolgens kun je bepalen welke en hoeveel items je nodig hebt voor de

betreffende dienstj Naast de materiele kosten van de dienst kunnen de personele kosten en kosten

van derden in beeld gebracht worden en zo werk je naar de kostprijs

Uit te voeren activiteiten

Ad a

Om de resultaten te bereiken moet dit onderwerp breed belegd worden in de organisate Er is draagviak en

medewerking ook in de operatiej nodig van diverse disciplines bijvoorbeeld afdelingscontrol HR en Inkoop Ook het

SSO F8lMI is een speler Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we de onder 1 genoemde resultaten

verder uitdiepen Ook moet hier de link gemaakt worden met de eerder genoemde activiteiten bij de portefeuille
Finanden

Ad b

De mogelijkheid onderzoeken hoe de personele en materieie uitgaven voor derden IDV P ODC en MCC eenduidig te

kunnen alloceren en administreren aan de ontvangsten
Probleem dat moet worden opgelost is het feit dat de uitgaven ten koste gaan van het eigen budget om dit geld toch

weer te kunnen claimen wordt gebruik gemaakt van desaldering echter het nadeel van desaldering is dat de geiden
ten gunste komen van IV DCS en in eerste instantie niet de afdeiing die ook de uitgaven doen

Er is een relatie met werkpakket 5 single point of truthj werkpakket 7 synergie en integrale bedrijfsvoering en

werkpakket 9 centrale administratie

Benodigde capaciteit

Nog niet te bepalen
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Beste colleaa s hierbii de kamer toeaevoead 10 2 e zal niet deelnemen ikzelf ook niet ik ben nog ziek en niet in staat om te komen of te

werken helaas

stuurgroep werkgroeptaken Procedure versie 0 6 is naar driehoek IV D gestuurd door I0 2 e [ zal ik nog aan de afspraak toevoegen
Met IV D heb ik overlegd over Artikel 21 a dit lijkt nog tamelijk onbekend terrein we gaan in overleg met Bureau DG volgende week

Wat mij betreft geen probleem als jullie de vergadering door laten gaan ik dacht tot gisterenmiddag dat ik vandaag hersteld zou zijn
Groet

10 2 e

10 2 e zijn hebben wel geaccepteerd Mijn bedoeling was om de basis te leggen voor de

1130289 00006



Rijksbrede diensten

De IV organisatie speelt in de levering van een aantal rijksbrede diensten een

rol Van de rijksbrede diensten IT voor IV is directie IV zelf elgenaar en stuurt op de doorontwikkeling
van deze dienst

1 1
Diensten

Rijksbrede diensten IT voor IV1 1 1

Dienst OmschrijvingSoort

ODC dienst Datacenter housing Datacenter housing Dep V Onderdeel van housing
is toegang tot bet datacenter en floormanagement

werkzaamheden

Basiskoppelnetwerk BKNODC dienst Het Basiskoppelnetwerk is in bet ODC BD de

centrale netwerk infrastructuur die geisoleerde

omgevingen ondersteunt en een distributie functie

heefttussen de geisoleerde datacenter omgevingen
en de externe netwerken Wordtgeleverd i c m

housing of hosting

Routeringsdienst Identity

Bridge in pilot

ODC dienst De IV organisatie levert deze dienst aan Logius

Logins maaktgebruik van deze dienst binnen de

Routeringsvoorziening om Dienstleveranciers te

koppelen aan authenticatlediensten als DigiD

eHerkenning elDAS etc Via de

Routeringsvoorziening krijgen burgers en

ondernemers toegang tot diensten van

Dienstleveranciers van de centrale overheid

decentrale overheid^ uit hetzorgdomein e a

ODC dienst Levering van een high secure IT platform voor

bijzondere opsporingsorganisaties waaronder de

bijzondere opsporingsdiensten BOD s voor bet

verwerken van polltie gegevens WPG en aan

opsporinggerelateerde werkprocessen die

gebruik maakt van specifieke tools en applicaties

Forensisch domein

Netwerkdiensten basis LAN WIFI govroam RijkskantoorRoam LAN WIFI

WIFI gastnetwerk

Dienst IDV P

MER SERen EFR dienstenDienst I DV P Serviceverlening MER s SER s en EFR s Elousing

dienst voor de ICT ruimtes in de kantoren

Overig MCC diensten Ontwikkel en beheerdienst van mobile app s

Exploltatie van app^ s vindtover het algemeen bij de

afnemers plaats Daarnaast kan er aangesloten
worden op de notificatiedienst

Massaal printen van stukkenOverig Print diensten

Rijksbrede diensten waarbij een andere partij binnen de BD eigenaar is1 1 1

IDV P diensten en IDV G diensten

DCS en daarmee IV is een van de ICT dienstverleners in de rijkskantoren in de rol van IDV P and en

IDV G ebruiker

Dit betekent dat IV een leveringsverplichting heeft om de ICT dienstverlening binnen ons

verzorgingsgebied van rijkskantoren conform de rijksPDC te leveren aan alle afnemers binnen de

Rijksoverheld Afnemers zijn verplicht omde standaard basisdiensfen die In een rijkskantoorter

beschikking zijn afte nemen van het RVB CDV en IDV P IDV G organisaties Flet eigenaarschap van

deze diensten m u v netwerkdiensten basis en MER SER en EER zie boven ligt deels bij CED deels bij

Bedrijfsvoering KA De inhoudelijke storing verloopt via de keten bedrijfsvoering Omdat deze

diensten wel grote impact op de werkzaamheden die binnen IV verricht moeten worden worden ze

1 1 1 1

Evt kunnen de netwerkdiensten voor de kantoren op termijn naar Bedrijfsvoering overgeheveld

Eigenaar van deze dienst wordtwaarschijnlijk CAP
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hier wel benoemd niet uitputtend
^

De rijks PDC is onderverdeeld in drie typen IDV P diensten

Basisdiensten deze zijn verplicht aanwezig in elk rijkskantoor

Plusdiensten gestandaardiseerde diensten in de RijksPDC waarvan afname niet verplicht is

Speciais functionaiiteiten die niet ingevuid kunnen worden door Basis of Pius diensten

IDV P

ndoordekking basis IWR Contract Mobiele communicatie Vodafone

Werkplek basis Beeldscherm houder flexibele arm toetsenbord muis replicator

Afdrukdiensten basis Pull printen en scannen Mail2Print

Werkplek plus Dubbel of groter beeldscherm houder flexibele armen toetsenbord

mu is replicafor

IDV G

Afdrukdiensten basis MFP

Audiovisuele diensten

basis

VC roombased end point presentatiescherm incl backend Rijks Video

Conference Platform RVPCP

IP kantoorteiefonie

plus special

IP kanfoorfelefonie standaard en callcenter vaste telefoon

Geen standaard binnen Rijksoverheid explain aanvragen via CiO Rijk

Print en Scan diensten1 1 1 1

Scannen en printen voor

andere overheden

Eigenaar is CFD Informatiehuishouding

Aanbieden van nieuwe diensten1 1 1

Flet aangaan van de verpllchting tot levering van een nieuwe dienstgebeurt altijd conform de

kaderstelling rijksbrede dienstverlening Flierin worden kaders aangereiktt b v bet willen mogen

en kunnen aangaan van een verpllchting Enkele belangrijke zaken zijn bijvoorbeeld

Een rijksbrede bijdrage mag nooit de missle en doelstellingen van de Belastingdienst en haar IV

en IT voor IV nadellg beinvloeden

Binnen bet kader rijksbrede dienstverlening is ergeen ruimte om bet belastingdienstproces te

prioriteren ten opzichte van andere afnemers Indien de Belastingdienst de gevraagde dienst en

gaat aanbieden dan doet zij dit metgelijkgestelde belangen

De rijksbrede dienstverlening past bIJ hettype dienstverlening waar de Belastingdienst zeIf

gebruik van maakt administrafieve facilifaire IV en IT voor IV diensten met een aan de

Belastingdienst gelijk gesteld Departementaal Vertrouwelijk beveiligingsniveau en

beschikbaarheid en contInuTteltsniveau

De Belastingdienst levert alleen diensten aan derde partijen binnen de rechtspersoon Staaf ZIe

verder kaderstelling [RBD19]

Afname van rijksbrede diensfen

De IV organisatie neemt ook diensten af van andere ODC s of RIJks ICT organisaties Dit zijn b v de

Performance testomgeving bij ODC Noord en hosting van de douane ZGR omgeving bij DICTLI

1 1 2

Baseline

Rijksbrede diensten

Rijksbreed worden verschillende diensten geleverd waarvan directle IV eigenaar is

1 2

ODC diensten1 2 1

Housing
Datacenter housing is een standaard dienstdie IV DCS al sinds 2015 levert aan externe

overheidspartijen Na bestuurlijke goedkeuring wordt een set aan dienstverleningsafspraken offerte

SLA DAP DFA afgestemd en ondertekend met de klant De dienstverlening en de processen zijngoed

^
De meeste actuele definitie van diensten is te vinden in de domeinarchitectuur van Bedrijfsvoering
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ingericht De maandelijkse rapportages van housing en BKN geven tot heden een beschikbaarheid

weer van 100 en nul 0 incidenten Deze dienstverlening past binnen de kaders van IV D voor

rijksbrede ICT dienstverlening en de l strategie van bet Rijk

Dienst Afnemer

NFI en Justid SSO Noord DUO SSC ICT NCSC Koninklijke BibliotheekDatacenter Housing in

ODC Dep V

SSO Noord DUO SSC ICTBasis KoppelNetwerk
BKN

Hostingdiensten

Naast datacenter housing diensten kan IV DCS rijksbreed hostingdiensten gaan leveren Op dit

moment worden hiervoor de eerste stappen gezet

Dienst Afnemer

Routeringsdienst Piiot bij Logius

Forensisch domein In opstartfase voor levering aan ISZW

ICT diensten Rijkskantoren IDV P IDV G

DCS is een van de ICT dienstverleners in de rijkskantoren in de rol van IDV P en IDV G Dit betekent dat

DCS een leveringsverplichting heeft om de ICT dienstverlening binnen ons verzorgingsgebied van

rijkskantoren conform de riJksPDC incl non functionais te ieveren aan alle afnemers binnen de

Rijksoverheid Overheid inclusief Belastingdienst Afnemers zijn verplicbt om de standaard

basisdiensten die in een rijkskantoorter beschikkingzijn af te nemen van bet RVB CDV en IDV P IDV

G organisaties De meeste diensten worden geleverd door Bedrijfsvoering CFD m u v

netwerkdiensten en SER MER en EFR diensten

1 2 1

Dienst Afnemer

Netwerkdiensten basis in alle rijkskantoren waar DCS IDV P is

MER SER EFR diensten in alle rijkskantoren waar DCS IDV P is

Diverse

eindgebruikersdiensten

in alle rijkskantoren waar DCS IDV G is

VerbeterpuntenI 2 I I

Dienst Verbeterpunt Toelichting

Op deze manier kan niet gewaarborgd
worden dat de dienstverlening van de

Belastingdienst niet geraakt wordt

door de rijksbrede dienstverlening
omdat keuzes nu binnen het

Algemeen Financiering van werkzaamheden of

investeringen voor rijksbrede diensten zijn

nietaltijd explicietgeadresseerd of te

onderscheiden van datgene wat voor de

Belastingdienst wordt gedaan Daarnaast is er

op dit moment geen eenduidige relatie tussen

de inkomsten en het IV budget er is geen

sprake van desaideren

totaalbudget gemaakt worden en niet

expliciet is wat voor de Belastingdienst

nodig is en wat voor rijksbrede

dienstverlening

Housing Om de dienst conform de gewenste

beveiligingscriteria te kunnen leveren moeten

ereen aantal activiteiten uitgevoerd worden

De STG C oplosing moet

geaccrediteerd worden

Herpositionering van het portfolio van

de beveiligde kasten conform BIR 2017

moet plaats vinden

Basiskoppeinetwerk Door groei is er inmiddels behoefte aan meer

aansluit en transport capaciteit
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Routeringsvoorziening Productiegereed maken routeringsdienst Er moeten nog een aantal activiteiten

plaatsvinden om de routermgsdienst
van pilot status naar productiestatus

te brengen

Forensisch Domein Wordt op dit moment ingericht
Netwerkdiensten basis De netwerkdiensten worden nog nietgeheel

geleverd conform rPDC

Govroam is conform

RijkskanfoorRoam is landelljk
beschikbaar infegratie fesfen mef

andere rijksparfijen moet nog

uitgevoerd worden

Gasf kan geimplemenfeerd worden

nadaf de rijksbrede afspraken zijn

gemaakt over de implementatiekaders

MER SER EFR

dienstverlening in de

rijkskanforen

De diensfverlening wordt nog niet geheel
conform faken en verantwoordelijkheden in

de rPDC uitgevoerd

Verdere professionallsering is nodig

Printen De dienst kan sneller en minder foutgevoelig

gemaa kt worden |
Inmerkina 10 2 6

10 2 6

Target

Rijksbrede diensten

Belangrijke bewegingen in de rijksbrede diensten zijn de volgende

1 3

Een toename van afnemers van de housing en connectivlteltsdiensten maar ookeen verschuiving naar

hosting diensten b v ook TIP dienstverlening aan NCSC en SoCs vanaf het lAAS platform

Een continue vraag naar tijdelijk maatwerk in de rijkskantoren IDV P diensten In het proces om te

komen tot standaard dienstverlening waarop de IDV Gs kunnen landen wordt er al wel met groepen

medewerkers geschoven door de RVB binnen de capaciteit van de rijkskantoren Dit heefttotgevolg

dat er tijdelijk maatwerk nodIg is om deze partijen van network connectivlteit te kunnen voorzien

totdat de IDV G aansluit op de standaard diensten en de IDV P de standaard diensten levert Dit

maatwerk wordt met een exception proces door DGOO bewaakt en zo snel als mogelijk afgebouwd

naar de standaard gedefinieerde diensten Dat betekent voor ons als IDV P dat wij multi tenancy

moeten ondersteunen op het network

Voor printen geldtdat de komende tijd een besluit moet worden genomen ot deze dienst

gecontinueerd gaat worden en zo ja moeten er maatregelen genomen worden om deze dienst goet^
uitte kunnen blijven voeren Daarnaast is de inzet van de voorzieningook voor

Belastingdienstprocessen is gewenst maar door de inrichting niet altijd mogelijk De kracht van d^

voorziening is dat in heei korte tijd een nieuwe brief kan ontworpen en geproduceerd De in deze

voorzieningaanwezige producten kunnen nu vanwege netwerkpositionering niet worden ingezetten

hehoeve van de formeie berichtgevingvoor de Beiastingdienst «navragen|10 2 ej
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buiten verzoek

2 ODC strategie

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

staat de laatste versie op de agenda

Enkele aanvullende opmerkingen bij hetstuk

Goed duiden dat de afstemming en definanciele impact en bijbehorende
bronnen onderdeel zijn van de voorgestelde aanpak
Het 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

nogte benoemen

10 2 e

10 2 e

Kortom

• Akkoord met de voorgestelde besluiten besluit 100

o Onderschrijf de verkenning herijking ODC strategie 2017

o Stuur de verkenning herijking ODC strategie 2017 naar 0 2 ^n nodig de

l|0 2 ^it voor werkbezoek om de ODC strategie verder te bespreken met

alle betrokken onderdelen van de Belastingdienst
o Geef CIE de opdracht om het werkbezoek in samenwerking met CIO

office te organiseren
• Organiseer een gesprek met

• Organiseer een gesprek met 10 2 e [over dit stuk actie 203 lQ 2 e|

10 2 e inzake dit document

Reguliere vergadering R

buiten verzoek
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeet

Belastingdienst Centrum voor

Infrastructuur en Exploitatie

VERTROUWELIJK

10 2 e

Laan van Westenenk 490 492

7334 DS
Via Regieteam IV

Van MT CIE

Postbus 9050

7300 GM Apeldoorn

Contactpersoon

memo 10 2 e

Belastingdienst de strategie als OverheidsDataCenter

ODC 2017

Datum

November 2017

Verslenummer
Inleiciing
Deze notitie beschrijft de verkenning op de te herijken strategie voor het

OverheidsDataCenter ODC van de Belastingdienst BD Aanleiding is de

opdracht^ die CIE hierna ook genoemd het datacenter heeft om namens de

Belastingdienst de strategische bijdrage in de overheidsbrede ambitie te

herformuleren CIE heeft het initiatief genomen om dit gezamenlijk op te pakken
en middels werksessies te verkennen of en zo ja op basis van welke aspecten een

herijking van de bestaande ODC strategie gewenst is De opdrachtformulering
voor deze verkenning was Verkenning van buiten naar binnen lange termijn
visie technologische ontwikkelingen Belastingdienst en overheidsbrede

ontwikkelingen e d verken scenario s van nuloptie alleen Datacenter van de

Toekomst voor Belastingdienst of maximaal ODC BZK optie en bepaal impact
van scenario s voor het datacenter Belastingdienst en Rijksoverheid

1 3

Opdrachtgever

10 2 e

Auteur

I 10 2 e

BiJIagen

Geen

De eerste stap formulering van de strategische richting is gerealiseerd door een

samenwerking tussen CIE CFD CAO ATIV CTO Belastingdienst en CIO Office

ondersteund door de externe partijen Gartner en Quint

Doel van deze notitie is toetsing van de strategische richting
De verkenning herijking ODC strategie Belastingdienst heeft zich gericht op de

vraag hoe het datacenter van de Belastingdienst zich verder kan doorontwikkelen

naar een overheidsbreed datacentrum Doel van deze notitie is de geformuleerde

strategie te toetsen De verkenning zal verder uitgewerkt worden conform

gegeven of nog te stellen kaders doorde concerndirectie IV en Databeheersing
i o en in samenspraak met de directie Informatievoorziening en SSO Facilitaire

Dienstverlening daar waar het gaat om gebouwgebonden diensten

Management samenvatting herijkte strategie
Het datacenter van de BD participeert actief in de gemeenschappelijke

doorontwikkeling van alle ODC s binnen de overheid middels een twee

sporenbeleid gericht op het bijdragen aan een efficiente en integrale overheid

^
Topstructuur Belastingdienst Ministerie van Financien definitief versie 1 1 6 juni 2017

p 34 CIE ontwikkelt zich van een specifiek datacenter voor de Belastingdienst naar een

overheidsbreed inzetbaar datacentrum
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Spoor 1 Het ODC BD draagt bij aan een efficiente overheid door het leveren van

een standaard aanbod aan generieke IV diensten in samenwerking met andere

ODC s

Dit zijn generieke infrastructuur gereiateerde diensten zoals opsiag van gegevens

housing werkplekken beveiligingsdiensten bijv SOC hosting van legacy
transactie systemen hosting vormen zoals Private en Public cloud portals en

interactie Kenmerk is dat het aanbod gedreven diensten zijn die vanuit een

Producten Diensten Catalogus geleverd worden Startend vanuit BD en in de

toekomst vanuit een Rijksbrede PDC Deze PDC zal in samenwerking met andere

ODC s onder een interbestuurlijke besluitvormingsstructuur^ vorm krijgen In

vergelijking met de huidige strategic is dit een verhoging van de ambitie namelijk
leveren van meer diensten in een hoger tempo waarbij we een pro actieve

houding aannemen

Een verbijzondering binnen dit spoor zijn de ICT gebouwgebonden diensten Deze

diensten worden in samenwerking met CFD geleverd Hier is de ambitie als

datacenter snel door te groeien naar een volwaardige ICT dienstverlener IDV

voor de Concerndienstverleners CDV Hiermee levert BD een bijdrage aan het

DGOO programma IDWOR Interoperabiliteitskaders Digitale Werkomgevingen S

Rijkskantoren

Spoor 2 Het ODC BD draagt bij aan een integrale overheid door het leveren van

IV opiossingen die BD en partners verbinden op bedrijfsdoelstellingen
Dit zijn specifieke diensten die overheidsbreed gebruikt worden en waar de

Belastingdienst eigenaarschap claimt vanuit strategisch belang van deze

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

samenwerking tussen overheidspartijen in het primaire proces faciliteert Veelal

rond veilige uitwisseling deling van data Bij de definitie van deze diensten is de

BD leidend in de samenwerking met andere partijen In de huidige strategie
waren we hier terughoudend De ambitie hier is om pro actiever met andere BD

onderdelen hier invulling aan te geven Voorbeelden hiervan zijn diensten rond

Bijzondere Opsporings Diensten BOD geinitieerd vanuit FIOD en Gegevens
Domein Werk en Inkomen geinitieerd vanuit verandergebied Informatiegestuurd
toezicht en inning

Vanuit de evaluatie van de huidige strategie 2014 blijkt dat voor het realiseren

van de ODC ambitie dit consequenties heeft voor de governance en de

financiering Zeggenschap voor delen van de dienstverlening verschuift op termijn
van BD naar samenwerkende gremia op rijksniveau Zeggenschap en

samenwerking binnen BD moet zich doorontwikkelen Eenduidige Rijksbrede
financiele regelgeving en financieringsafepraken voor de exploitatie en

investedngskosten zijn randvoorwaardelijk

Het huidige datacenter rust momenteel op twee pijiers enerzijds als onderdeel

van de nieuwe IV organisatie BD en anderzijds als ODC met externe

opdrachtgevers De ontwikkelopgave voor CIE in de komende jaren is de

doorontwikkeling van technologie en organisatie zodat het mogelijk is diensten te

leveren aan verschillende partijen met minimale afriankelijkheden en risico s

multi tenancy Dit in samenwerking met de andere BD onderdelen

In bijgevoegde toelichting is een uitgebreide motivatie opgenomen en benoemd

welke aandachtspunten er worden gezien voor verdere uitwerking

^
Maak waar Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid 18 april 2017
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Gevraagde besluitvorming
1 Akkoord op de strategische richting het 2 sporenbeleid
2 Opdracht aan de IV organisatie datacenter om deze strategische richting

verder uit te werken conform kaders of nog te stellen kaders door de

concerndirectie IV en databeheersing in samenspraak met de Directie

Informatievoorziening en met SSO Facilitaire Dienstverlening daar waar het

gaat om gebouwgebonden diensten in een uitvoeringsplan en deze ter

besluitvorming voorte leggen aan MT BD Duidelijkheid over governance en

financieringsafspraken voor de exploitatie en investeringskosten zijn
randvoorwaardelijk bij de uitwerking
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Toelichting De herijkte strategic voor het

OverheidsDataCenter ODC van de Belastingdienst

Urgentie vanuit de opdracht nieuwe topstructuur en richting vanuit Maak

Waar

Ambitie BD Topstructuur document

In de Topstructuur notitie van de Belastingdienst staat een heldere opdracht voor

CIE CIE ontwikkelt zich van een specifiek datacenter voor de Belastingdienst
naar een overheidsbreed inzetbaar datacentrum Dit is een ambitie die verder

reikt dan die uit de ODC strategie van 2014 en de herijkte strategie van 2015

waar de overheidsbrede inzetbaarheid duidelijke beperkingen kende Vanuit CIE

perspectief is nu toetsing strategische richting ODC noodzakelijk om toekomstvast

invuiiing te geven aan de opdracht uit de topstructuur

Studiegroepinformatiesamenleving en Overheid rapport Maak waar

Deze studiegroep beschrijft de opgaven waar de overheid voor staat om de

digitalisering naar burgers en bedrijven vorm te geven Een belangrijk onderdeel

vormt de focus op samenhangende infrastructuur en dienstverlening bijvoorbeeld
de doorontwikkeiing van de Generieke Digitaie Infrastructuur GDI De

samenwerking tussen de ODC s en mogelijk SSC s van de Rijksoverheid is hierbij
essentieel De opgaven uit dit rapport zijn richtinggevend voor de inhoudelijke

strategie

Ontwikkelingen van invioed op de strategie

Bij de herijking van de strategie zijn vijf ontwikkelingen geidentificeerd die invioed

hebben op het ODC Belastingdienst

1 Digitalisering Overheid

Het rapport Maak Waar schetst de ontwikkelingen van de digitalisering van de

Overheid Zij stelt dat de overheid alleen een doorbraak kan reaiiseren in de

transformatie van haar dienstveriening wanneer binnen de geheie pubiieke sector

gebruik wordt gemaakt van dezelfde digitaie bouwstenen Het beschikbaar hebben

van een basis infrastructuur die gezamenlijk gemaakt en beheerd wordt is een

belangrijke opgave voor de ODC s

2 Ambities Rijksoverheid

Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst SGO 5 Het streefbeeld hierbij is

betrouwbare datacentervoorzienlng waarbij continuiteit en performance

gewaarborgd zijn Kernpunten uit het programme zijn
Harmonisatie en standaardisatie van diensten PDC s waarbij diensten

worden geleverd door CDV s SSO s IDV s met besturing op basis van

vertrouwen in aanbieder

Aanbod gestuurd kianten zijn afnemers waarbij BZK beieid maakt voor

generieke bedrijfsvoering

Vereenvoudigd besturingsmodel met een centrale opdrachtgever en

stapsgewijze introductie van centraie bekostiging

3 Data de waarde van data

In de verdere digitaiisering van de overheid gaat de uitwisseling van data over

burgers en bedrijven een steeds grotere rol spelen Online platformen

bijvoorbeeld Facebook Youtube IDEAL maken nieuwe verbindingen

mogelijk tussen gebruikers en aanbieders met als gemeenschappelijk kenmerk dat

ze een groot aantal verschillende partijen in staat stellen om dezelfde transacties
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uit te voeren waaronder ook de communicatie met de overheid Hier gaan

zogenaamde ecosystemen ontstaat die grenzen van overheidsinstellingen

overschrijden Het mogelijk maken van uitwisseling van data connectiviteit op

een veilige manier security is daarbij cruciaai

4 Technologische ontwikkeling w o Cloud

De technoiogische ontwikkeiingen met ais beiangrijkste trend de Cioud

technologic hebben een zodanig grote snelheid dat deze niet te volgen zijn voor

individueie overheidsinstanties ais Beiastingdienst Samenwerking is essentieei op

vraagstukken ais

• Weike technoiogie te adopteren
• Wat zeif doen wat door de markt iaten doen

• Hoe garanderen we overheidsbreed veiiigheid

5 Evaluatie van de huidige strategie
De evaluatie van de huidige strategie toont ontwikkelingen waarbij het datacenter

van BD generieke diensten ievert aan andere overheidspartijen De samenwerking
met CFD op de gebouwgebonden ICT diensten o a Videoconferencing en het

inhuizen van kritische ICT Diensten bijv housing ten behoeve van JustID zijn
hier voorbeelden van Ook voor heel specifieke diensten wordt CIE benaderd om

in samenwerking diensten te ieveren aan andere overheidspartijen FTOD

opiossing t b v andere inspectiediensten
Daarnaast is duidelijk geworden dat afspraken over onderwerpen ais governance

en financiering noodzakelijk zijn in verdere ontwikkeling van deze diensten

De kernboodschap een tweesporen beleid gericht op het bijdragen aan

een efficiente en integrate overheid

In de levering van diensten aan derden binnen de Rijksoverheid vanuit het ODC

kiest de Beiastingdienst een twee sporen beleid Hierbij wordt invuliing gegeven

aan twee ambities van de centrale overheid namelijk een efficiente overheid en

een integraie overheid De ambitie voor de komende jaren is een voortrekkersroi

te nemen in de gemeenschappeiijke doorontwikkeiing van alle ODC s

Spoor 1 De bijdrage aan een efficiente overheid door het Ieveren van een

standaard aanbod aan generieke IV diensten in samenwerking met

andere ODC s

Dit zijn generieke infrastructuur gerelateerde diensten zoais opslag van gegevens

housing werkplekken beveiiigingsdiensten bijv SOC hosting van legacy
transactie systemen hosting vormen ais Private en Public cloud portals en

interactie Kenmerk is dat het aanbod gedreven diensten zijn die vanuit een

Producten Diensten Catalogus geleverd worden Startend vanuit BD en in de

toekomst vanuit een Rijksbrede PDC Deze PDC zai in samenwerking met andere

ODC s onder een interbestuuriijke besluitvormingsstructuur vorm krijgen

Een verbijzondering binnen dit spoor zijn de ICT gebouwgebonden diensten Dit

zijn diensten ais interconnectiviteit videoconferencing indoor mobiele dekking en

printfaciliteiten Deze worden in samenwerking met CFD geleverd Hier is de

ambitie ais datacenter snel door te groeien naar een volwaardige ICT

dienstverlener IDV voor de Concerndienstverleners CDV Hiermee Ievert BD

een bijdrage aan het DGOO programma IDWOR Interoperabiliteitskaders Digitale

Werkomgevingen Rijkskantoren

Spoor 2 De bijdrage aan een integraie overheid door het Ieveren van IV

opiossingen die BD en partners verbinden op bedrijfsdoelstellingen
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Dit zijn spedfieke diensten die overheidsbreed gebruikt worden en waar de

Belastingdienst eigenaarschap claimt vanuit strategisch belang van deze

diensten voor de Belastingdienst Met kenmerk van deze diensten is dat zij

samenwerking tussen overheidspartijen in het primaire oroces fadliteert Veelal

rond veilige uitwisseling deling van data Bij de definitie van deze diensten is de

BD leidend in de samenwerking met andere partijen

De ambitie voor de komende jaren is een voortrekkersrol te nemen in de

gemeenschappelijke doorontwikkeling van alle ODC s

Consequenties van de strategische keuze voor Belastingdienst

De keuze invulling te geven aan de twee sporen heeft consequenties op

onderstaande gebieden

Zeggenschap vanuit BD

De zeggenschap over definitie van diensten en de voorwaarden waaronder

levering plaatsvindt zal gaan wijzigen

Voor de generieke diensten spoor 1 zal de zeggenschap over definitie van

diensten op termijn verschuiven van BD naar samenwerkende gremia mogelijk
onder regie van BZK^ Concreet betekent dit dat het ODC diensten als opslag van

gegevens housing werkplekken beveiligingsdiensten bijv SOC hosting
varianten Public Privat en Massaal gaat leveren zoals gedefinieerd in de

Rijksbede PDC BD zal vertegenwoordigd zijn in de gremia waarin die diensten

gedefinieerd worden Dit is invulling van het governance prindpe dat beleid en

uitvoering onlosmakelijk verbonden moeten zijn voor deze diensten BD zal zich

als 1 gezicht presenteren door interne samenwerking tussen CIE CAO bijv

rijksbrede App diensten en CFD bv Gebouwgebonden werkplekdiensten De

rijksbrede samenwerking rond SOC dienstverlening is een aansprekend voorbeeld

van deze verschuiving van zeggenschap en wijze van samenwerking

Voor de spedfieke diensten spoor 2 zal BD nadrukkelijk zeggenschap houden en

wel aan de businesskant Omdat het hier diensten betreft die deel zijn van het

primaire proces blijft de verantwoordelijkheid van ministeriele verantwoording tot

uitvoeringsverantwoordelijk daar waar hij is en hoort

Vragen die beantwoord moeten worden in verdere uitwerking
• De governance zeggenschapswijzigingen die het gevolg zijn van de

strategie Spedfiek
o Wie is straks de toezichthouder de DGBel of de CIO van het

kerndepartement
o Hoe wordt de control roi ingevuld
o Mitigatie van het risico van onduidelljke prioritering bij

calamiteiten die BD en andere overheidspartijen gelijktijdig treft

• Hoe moet dit worden gezien in de fasering met het op orde krijgen van de

Belastingdienst naast keuze voor generieke diensten i p v spedfiek bij
nieuwe investeringen

Financiering

Verregaande samenwerking met andere ODC leidt tot investeringsvraagstukken in

de ICT Infrastructuur die substantieel zijn tientallen miljoenen euro s Daarnaast

leidt het in groter volume leveren en afnemen van diensten tot verrekening van

^ De snelheid waarin dat plaatsvindt is afhankelijk van de opvolging van de aanbeveling
vanuit advies Maak Waar Governance pagina 33
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exploitatielasten tussen deze partijen Eenduidige Rijksbrede regelgeving hiervoor

is cruciaal

Vragen die beantwoord moeten warden in verdere uitwerking
• Exploitatiekosten Keuzes over wel of niet verrekenen tussen

overheidspartijen en op weik organisatieniveau dit mogelijk gebeurt zijn

noodzakeiijk
• Investeringen Grote investeringen zuilen gedaan moeten warden waarbij

de betalende partij vaak niet de profiterende partij is Ook bier is een

duidelijke governance noodzakeiijk
• Belemmeringen die het gevolg zijn van verschiiien tussen de diverse

ODCs qua financieringssteisel Baten Lastensteisel t o v Kasstelsel

dienen weggenomen te warden

Organisatieontwikkeiing
De ontwikkeling van een specifiek datacenter voor de Belastingdienst naar een

overheidsbreed inzetbaar datacentrum heeft een aantal organisatorische

uitdagingen met name voor de CIE organisatie CIE zal zich moeten ontwikkelen

naar de ODC dienstverlener voor de overheid en tegelijkertijd als de

dienstverlener naar BD voor specifieke datacenterdiensten In de doorontwikkeling
van de IV organisatie is hier al in voorzien en zijn er op korte termijn geen aparte

organisatorische ingrepen noodzakeiijk CIE heeft de afgelopen jaren een

fundament gelegd dat opgeschaald moet worden zie bijiage 1

randvoorwaarden voor leveren aan derden

Levering van diensten aan meerdere partijen vereist multi tenancy Dit begrip
staat voor het mogelijk maken van levering van diensten aan partijen met

minimaiisering van de afhankeiijkheden Deze afhankelijkheden zijn er op

verschillende aspecten
• Technologisch veranderingen in diensten voor partij A hebben geen

invioed op die van partij B Strikt werken onder architectuur is dan

cruciaal Hier is de afgelopen jaren al het nodige gerealiseerd het basis

koppel network en de invulling van de PoD s Point of Delivery zijn hier

voorbeelden van

• Organisatorisch partijen delen processen en resources maar moeten wel

herkenbaar zijn Dit is voorwaardelijk voor het maken van afspraken per

partij over dienstverlening en het nakomen ervan De verankering van

diensten als SOC videobridge en gebouwgebonden ICT diensten zijn de

eerste resultaten op dit vlak

• Finandeel verrekening op basis van afname diensten per partij moet

mogelijk zijn
Tot nu toe is het datacenter hier succesvol in aangezien er geen enkel issue is

opgetreden in de dienstverlening aan externe klanten

Vragen die beantwoord moeten worden in verdere uitwerking
• Hoe moet de ontwikkeiopgave van CIE worden gezien in de fasering met

reorganisatie DIrectie Informatievoorziening en de veranderingen binnen

de Beiastingdienst
• Welke competentie ontwikkeiing is cruciaal binnen CIE in de

doorontwikkeiing en wat is de invioed daarvan op het ambitieniveau in de

komende jaren

Consequenties voor overige BD onderdelen

Voor de overige BD onderdelen leidt dit tot een duidelijker profilering van de

diensten van het datacenter voor BD en specifieke diensten waarvan BD de enige
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afnemer is ten opzichte van de diensten die geveierd worden aan de andere

overheidsinstanties Risico s op dienstveriening BD ais gevoig van interferentie of

prioriteitsteiiing worden geminimaiiseerd BD onderdelen gaan profiteren van

diensten van andere omdat het datacenter groeit naar een Brokerfunctie voor de

BD waarbij BD ontzorgt wordt en gebruik kan maken van aiie Rijksbrede
diensten Hiermee wordt de integraiiteit en interconnectiviteit met

samenwerkende organisaties vergroot
De roi van CIE in de samenwerking met CFD voor de gebouwgebonden ICT heeft

een duideiijke bestuuriijke verankering BD kan hierdoor als 1 opereren voor

deze dienstveriening in de overheidsmarkt

CIE kan verder groeien in de roi van integrator voor infrastructuur diensten en

voor de specifieke diensten maximaai waarde bieden aan CoE s of Productiines

van de IV van BD

Er wordt een evaiuatie voorzien van de huidige organisatie van het datacenter 2

jaar na uitvoering van deze strategie Hiervoor zijn drie redenen Ais eerste om te

zien of interdepartementaie ontwikkeiingen impact hebben op invuiiing of ambitie

Ten tweede om vast te steiien of het ODC deel voor ievering generieke
infrastructurele diensten in de toekomst vervreemdbaar afritsbaar is en ais

derde om vast te steiien of de organisatie inrichting een belemmering is op de

benodigde focus op reaiisatie van beide doeisteliingen Eventueie aanpassing van

de organisatiestructuur voIgt dus vanuit uitvoering van de strategie niet als

voorwaarde vooraf

De diensten van het ODC de komende jaren

Spoor 1 zal in de komende jaren pianmatiger ontwikkeid worden in samenspraak
met andere ODC s Vanuit BD zal CIE hier actief participeren in de

overheidsgremia

De al bestaande dienstveriening die CIE in samenwerking met CFD voor

gebouwgebonden diensten levert krijgt een versnelling door invuiiing te geven

aan het CDV IDV principe CFD en CIE geven hier samen vorm aan inclusief de

benodigde besluitvorming binnen BD

Als ambitie op dit spoor definieren we diensten als Digitale Werkplek Rijk video

content portal rijksyoutube identity bridge lAM services SOC services

Kenmerk van deze diensten is toegevoegde waarde op thema s als beveiliging
connectiviteit en samenwerking Thema s die hoog op de agenda staan

Voor spoor 2 zal ontwikkeling minder gepland plaatsvinden Ontwikkeiingen
worden geinitieerd vanuit BD toepassingen waarbij de business van BD vaak

leidend zal zijn Voorbeelden hiervan zijn diensten rond Bijzondere Opsporings
Diensten BOD geinitieerd vanuit FIOD en Gegevens Domein Werk en Inkomen

geinitieerd vanuit verandergebied Informatiegestuurd toezicht en inning

Besluitvorming hieroverzal altijd via MT BD plaatsvinden

Conclusie en vervolg
Uitkomst van de herijking is dat CIE de doorontwikkeling naar een overheidsbreed

inzetbaar datacentrum invult met een twee sporenbeleid
• Spoor 1 De bijdrage aan een efficiente overheid door het leveren van een

standaard aanbod aan generieke IV diensten in samenwerking met andere

ODC s uiteindelijk onder rijksbrede governance
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• Spoor 2 De bijdrage aan een integrate overheid door het leveren van IV

opiossingen in de primaire processen die BD en partners verbinden op

bedrijfsdoeisteiiingen De storing hiervan ligt bij BD

De invulling heeft consequenties op de zeggenschap en financiering van het ODC

en stelt eisen aan de organisatieontwikkeiing van met name CIE Zeggenschap
voor deien van de dienstveriening verschuift van BD naar samenwerkende gremia

op rijksniveau mogelijk onder regie van BZK Zeggenschap en samenwerking
binnen BD moet zich doorontwikkeien Eenduidige Rijksbrede financieie

regelgeving en financieringsafspraken voor de expioitatie en investeringskosten

zijn randvoorwaardeiijk De ontwikkeiopgave voor CIE in de komende jaren is

doorontwikkeiing van technoiogie en organisatie zodat het mogelijk is diensten te

leveren aan verschillende partijen met minimale afhankelijkheden en risico s

multi tenancy Dit in samenwerking met de andere BD onderdelen

Het management van het datacenter voert deze strategie uit binnen haar

taakstelling als onderdeel van de Belastingdienst Zij doet dit in nauwe

samenwerking met de verschillende partijen binnen de IV Keten De voortgang op

de uitvoering van de strategie zal worden opgenomen in de VMR
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Bijiage 1 Randvoorwaarden Levering aan derden

Wat is er geregeSd in het leveren van Diensten aan andere overhdd

1 Aaobleden van hoiKlngien febotmoebonden ]CT dlenstan In rljkskantoren ilJnojnfEjnn ODC lij
2 Afspiatoan niet Klant wordai va tgele^ In aen SijfritJiwiii kjiuisjCurivtiriarii
3 Er lsean Minnri iistrrtjtciL r mat icviTiripwiTnlirhiing WIemag da offedeancwwtrartan ondertaSjenenj

Klancmanager stele tfiirrijt t l sanvai ntet ariSilted producteianager GTIS service manager SD «i

prace sen business case aria list controller BV

5 Voor het daorleveren vnn Dlensten wc^cien inkonrKnnrrnricn »ir fenonien rnei ESP en [UC Inkocip
a Vooi Intakegesprek met de Klant is er een St i v«i t ridiivid[i i Tormulier

7 Kl int Cn»tv3tiiatea i‘n fhT rnat sfspoken an welkadlensten er warden geleverd Ind ve«koeptorlev«
B Vbor welka service betaalt de Klant Wat is hett KDst[misrrn dt l

91 Een PDC Diensit iit aialtHjii si en veikoup raiieviiTihisi zijnsantervgestekl
10 Er zijn I irl he‘rl i vpor •■nlnct’rite r Hrnivinr] en tsiT hoi iwrjr tMrridcri I I dla svfolder
11 Pmces afspraken 11 L pnucusicM en KPt s wesden vastgele^ in een Sut vice Overutinkcniisr SLA

Wie neemt rrset wie contoct op bij een uitbreiding storing Incldent change oiunna tot dcstacpnti^r

12 Afspiakeni CusservServIcectesI^ SSC ]£T enB C[E zi]n vast^elegd In Dctvstei Af«r raken Proceduicsr DAP

11 Vdoi aansluitenvanklantapparatuurin een rack zl nerGiis Aansiuitvuoi vcaattlen

14 Vbor Gehouwge^bonden ICT dlenstan zljner fiiiiciriluirvcKirvvaardon Ni^twe rk Anrniliiilclii nsK n Kantoor

15 ai] het Qpleveien van een Dienst wordt een P rotocol vain Opieveriiig PvD ^tek^met de Klant

16 Flnand te nfspaken wo den vastgele^jd In een Itosskr Einanrielet Alsprafer n [ FA

17 GiocitbijekadministratieverstifiMdelkkwartaal taautC ii

la rtaandelijksontvan^n Klanten een rtaMpruitacii

lO^Er h»el t en een interne an ewterne licnrlimiirk plaatspevorsdenvoor housing

B CIE
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Belastingdienst

Directoraat Generaa I

Belastingdienst

Iniichtingen

Aan

DT Belastingdienst 10 2 e

Datum

3 oktober2019

notitie
Ajteur

Kader dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst

10 2 e

Aanieiding

Het DT Belastingdienst heeft 5 juli 2018 het Kader financiele principes en

speiregels voor het concern Beiastingdienst vastgesteld Dat kader ziet toe op de

storing en beheersing van de apparaatuitgaven van de Belastingdienst Over het

verband tussen apparaatuitgaven en ontvangsten bij dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst is het volgende opgenomen in de DTBD

notitie

Binnen het Rijk zijn er concern dienstverleners CDV Er gelden separate

rijksbrede richtUjnen afspraken voor de in rekening te brengen uitgaven en de

te hanteren kostprijzen Voor de interne verwerking etc is het in deze notitie

opgenomen kader leidend Indien de ontvangsten hoger zijn dan de daarvoor

benodigde uitgaven zal het positieve verschil worden ingebracht in de

besiuitvorming over de concernbegroting

De dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst laat een opwaartse
trend zien waarbij de budgettaire belangen ook toenemen Dit betreft zow el

dienstverlening vanuit rijksbrede samenwerkingsafspraken op het terrein van

bedrijfsvoering als specifieke verzoeken tot dienstveriening van individueie

partijen

Het ontbreekt binnen de Belastingdienst aan een duideiijk en werkbaar financieel

beleids kader voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst de in

2018 vastgestelde financiele principes en speiregels geven nog onvoldoende

houvast hierop C F ziet dan ook de behoefte bij dienstonderdelen tot enerzijds
een heldere set aan richtlijnen en voorwaarden waaraan de dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst minimaal moet voldoen en anderzijds een

aanvullend financieei kader op die dienstverlening om duideiijkheid te krijgen
over de te hanteren financiele handelwijze Deze notitie geeft invulling aan deze

behoefte
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Afbakening van kader in deze notitie

Het onderhavige kader is niet van toepassing op brede samenwerking met

andere opsporingsdiensten en ketenpartners buiten de Belastingdienst voor

zover hier geen directe ^

ontvangstenstromen doorbelasten facturen etc

aan de orde zijn Zodra wel sprake is van ontvangstenstromen bijvoorbeeld bij

detachering van medewerkers geldt het onderhavige kader en zal conform het

kader qewerkt worden

C F heeft de volgende overwegingen en uitgangspunten om te komen tot dit

kader voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst

De Beiastingdienst neemt een risico averse positie in Dat uit zich In

De werkzaamheden mogen niet ten koste gaan van de eigen

processen Het op orde krijgen en houden van de eigen IV

processen heeft prioriteit

Compliance risico s op fiscaal vlak in dit geval OB en of VpB plicht

zijn ongewenst en moeten zo veel mogelijk worden voorkomen en of

beperkt Met name aanieiding voor dit punt is het dossier fiscaiiteit

Belastingdienst de werkgever en lopende vraagstukken en

ontwikkelingen daarin De Belastingdienst sluit gezien zijn
toezichthoudende roi op de fiscale wetgeving eventueie risico s dan

ook zo veel als mogelijk op voorhand uit

Voor de Beiastingdienst is de dienstverlening aan externe partijen geen

verdienmodel De Belastingdienst rekent een tarief en of vraagt een

bijdrage die de integrale uitgaven vertegenwoordigen
De Belastingdienst handelt conform rijksbrede afspraken en is

terughoudend in uitbreiding van de dienstverlening

NB de te hanteren finandele handelwijze bij dienstverlening binnen de

Beiastingdienst is onderdeel van het vastgestelde kader Financi e principes en

spelregels uitgaven apparaat Belastingdienst

Beslispunt

Het DT Belastingdienst gaat akkoord met het in deze notitie opgenomen

financieel beleidsjkader^ voor dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst Dit kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen
waaraan de dienstverlening zal moeten voldoen als de finandele handelwijze

daarbij

1 Aanvullende middelen voor onder andere aanvullende personele capaciteit vanuit ketenpartners gelden niet als

ontvangstenstromen als deze via de begroting IX Financien lopen de Belastingdienst ontvangt aanvullende

middelen van andere departementen met behulp van een overboekingsfbrmulier
^
Dit kader is integraal onderdeel van het kader finandele principes en spelregels uitgaven apparaat

Belastingdienst
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Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst

• Dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst zijn
werkzaamheden ten behoeve van die partijen door medewerkers van

waaronder via detachering de Belastingdienst en of het gebruik van

overige Belastingdienstmiddelen ten behoeve van die partijen

De dienstverlening aan externe partijen betreft voor de Belastingdienst
met name de bedrijfsvoeringprocessen en of de ondersteunende

processen Ook is dienstverlening vanuit het primaire proces

bijvoorbeeld in de vorm van detachering mogelijk bestaande

regelgeving en richtlijnen maken geen onderscheid

• De Belastingdienst hanteert de volgende indeling wat betreft partijen
buiten de Belastingdienst

Tweeden Bij tweeden gaat het om dienstverlening aan andere

onderdelen dan de organisatie Belastingdienst van de

rechtspersoon Staat in bijiage 2 zijn de organisaties opgenomen die

tot de rechtspersoon Staat behoren Het kernministerie Financien^

wordt aangemerkt als tweede

Derden alle partijen buiten de rechtspersoon Staat zijn derden

Buitenlandse organisaties waaronder belastingdiensten vallen hier

ook onder

De Belastingdienst levert alleen diensten aan tweeden aan derden

worden in beginsel geen diensten geleverd^ De Belastingdienst komt tot

deze algemene beleidslijn gezien de fiscale gevolgen bij dienstverlening
aan derden de Belastingdienst sluit gezien zijn toezichthoudende rol op

de fiscale wetgeving eventuele risico s hierop zo veel als mogelijk op

voorhand uit

Er zijn uitzonderingen op de algemene beleidslijn alleen dienstverlening
aan tweeden mogelijk waarbij de facto levering aan derden aan de orde

kan zijn Deze limitatieve uitzonderingen zijn
Derden zijn niet uit te sluiten als gevolg van rijksbrede afspraken

aangaande rijksbrede dienstverlening^

uitzonderingen zijn mogelijk na expliciete instemming door DT

Belastingdienst waarbij de maatschappelijke nut en noodzaak helder

zijn gemaakt en wordt voldaan aan de overige uitgangspunten
daarvoor zie hierna A t m H

® Het kernministerie Financien betreft alle enderdelen van het Ministerie van Financier exdusief de

Belastingdienst
■

De HOD kent veel samenwerklngsverbanden bij de bestrijdlng van flnandele fra jde met opsporingsdiensten

en ketenpartners ook publiek privaat zowel in Nederland als intemationaal zusterdiensten Deze

samenwerking en de daarbij horende flnandele stromen vallen buiten scope van dit kader op dienstverlening
aan externe partijen
5 Zoals Concerndienstveriener CDV overheidsdatacenter ODC en ICT dienstverlener IDV
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• Voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst gelden de

volgende uitgangspunten

A ContinuTteit van de eigen Belastingdienstprocessen is te alien tijden

geborgd Met leveren van diensten aan partijen buiten de

Belastingdienst staat niet in de weg van de continuiteit van de

Belastingdienst eigen primaire processen en de ondersteuning
daarvan

B De structurele gevoigen van de aanvuliende dienstveriening
zowei budgettair ais personele capaciteit zijn geborgd voorafgaand
aan het totstandkoming van de verpiichting tot het ieveren van

diensten

C De doelmatige inzet van middelen is het uitgangspunt

De diensten die de Beiastingdienst aan partijen buiten de

Belastingdienst levert staan in direct verband met de diensten die

hij intern benodigd heeft voor zijn primaire en daaraan

ondersteunende processen

D

De Beiastingdienst is neutraal ten aanzien van het aanbieden van

diensten aan partijen buiten de Beiastingdienst en neemt geen

actieve houding aan in het zoeken naar aanvuiiend te verienen

diensten tenzij dit duidelijk tot het verhogen van efficientie en of

effectiviteit ieidt bv het gezamenlijk dragen van de uitgaven

E

F De Beiastingdienst handelt naar rijksbrede afspraken aangaande

interdepartementaie dienstveriening Deze rijksbrede afspraken^
worden voorafgaand aan besiuitvorming ingebracht in DT

Belastingdienst met de expiiciete vraag of de Beiastingdienst
hiermee instemt DaarbiJ zijn alle implicates van het voorgenomen

rijksbrede afspraken inzichtelijk gemaakt

G Voorafgaand aan de totstandkoming van een afspraak tot ieveren

van diensten niet vaiiend onder F aangaande rijksbrede

dienstveriening besiuit het DT Beiastingdienst tot het aanvullend

verienen van diensten aan partijen buiten de Beiastingdienst
conform het mandaatbesiuit^ Daarbij is duidelijk gemaakt dat de

dienstveriening aansiuit bij de reeds bestaande processen van de

Belastingdienst en dat het ieveren van de dienst niet ten koste gaat
van de eigen processen wat betreft fiexibiliteit in te zetten

middeien en de te behaien resuitaten en doeistellingen Onderdeel

van de besiuitvorming zijn de inhoudelijke en financieie afspraken
betreffende het verienen van de dienst conform de relevante kaders

daarvoor

Wanneer sprake is van dienstveriening aan partijen buiten de

Belastingdienst wordt dit altijd vastgelegd waarbij naast de

inhoudeiijke afspraken bv DVA ook de financieringsafspraken zijn

opgenomen

H

Dit betreft nieuwe afspraken vanaf het moment van vaststelling door het DT Belastingdienst van het

onderhavige kader voor dienstveriening aan externe partijen
Het aangaan van aanvuliende dienstveriening geidt ais aangaan van een verpiichting de werkwijze bij het

aangaan van een verpiichting wordt hiergevoigd Het uitbreiden van dienstveriening binnen reeds bestaande

rijksbrede afspraken geidt niet ais nieuwe verpiichting
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Voor de berekening van de te hanteren tarieven bij dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst is het niet relevant of de

voorzieningen die nodig zijn voor die dienstverlening reeds deels zijn

gefinancierd binnen de reguliere kaders van de Belastingdienst Er geldt
te alien tijde dat voor deze dienstverlening de reele integrale uitgaven

gedurende de termijn van levering in rekening wordt gebracht naar

verhouding van verwacht gebruik Alleen de^

besluiten tot afwijken hierop ten behoeve van de besluitvorming in het

DT Belastingdienst worden de afwegingen daartoe meegenomen

10 2 e kan

Uitgaven die worden doorbelast aan tweeden en derden worden

opgenomen in de begroting van het dienstonderdeel onder de uitgaaf
en ontvangstenbegroting

• Indien de ontvangsten® vanuit dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst hoger zijn dan de daarvoor benodigde aanvullende

uitgaven out of pocket zal het positieve verschil worden ingebracht in

de besluitvorming over de concernbegroting van de Belastingdienst

• Doorbelaste uitgaven worden geboekt als gerealiseerde ontvangsten®

De financiele afspraken die de Belastingdienst maakt met externe parijen
over dienstverlening zijn in beginsel for better and for worse

Uitzondering nacalculatie verrekeningi° kan alleen aan de orde zijn bij
o het later constateren van een evident foutieve^’^ berekening

van de tarieven of van de in rekening gebrachte bijdrage
o Bij grote wijzigingen op inhoud en omvang van eerder

overeengekomen dienstverlening

®

Op basis van tarieven die de integrale uitgaven weergeven
^ We boeken geen negatieve uitgaven
“

Bij afwijkingen groter dan 10 zowel ais en of groter dan € 50 000 zowei ais

Foutief dient hier breed gezien te v orden het betreft ook de gehanteerde aannames om te komen tot de

berekening Het gaat hier om zowel fouten van de Belastingdienst als dienstverlener als om fouten van de

vragende parti] De aard van de tout eigen schuid of niet is niet relevant voor eventuele herberekening
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• De financiele werkwijze uitgaande van het kas en verplichtingenstelsel

bij dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst is in

onderstaande schema s opgenomen Conform de financiele principes en

spelregels van de Belastingdienst geldt dat de financiele administrate

alleen is wordt ingericht volgens het kas verplichtingen stelsel en dat er

op geen enkele wijze andere stelsels worden gefaciliteerd in die

administrate voor het bepalen van tarieven ^^

Scenario

dienstverlening

Financiele werkwijze
Financiering

A Rij ksbrede

dienstverlening vanuit

CDV ODC IDV P etc

• Ontvangsten op basis van rijksbrede afspraken over te leveren

producten en diensten en de daarvoor bepaalde tarieven

• De gehanteerde tarieven representeren de integrale uitgaven die

benodigd zijn voor het leveren van de dienst Indien een

incidentele extra uitgave benodigd is voor het verlenen van

diensten voor een periode van meerdere Jaren wordt voor de

berekening van het tarief deze uitgaaf toegerekend aan de

verwachte levensduur of de periode van dienstverlening

Inclusief plusdiensten
indien opgenomen in

rijksbrede PDC

• De te hanteren tarieven en of aanpassingen daarvan en de te

leveren dienstverlening bv in een PDC worden binnen de

Belastingdienst in leder qeval ook ter goedkeurlng voorgelegd

^alvorensde vertegenwoordiger van

de Belastingdienst hiermee kan instemmen namens de

Belastingdienst in een rijksbreed overleg zoals ICBR en de

onderraden daarvan

10 2 eaan

• Indien jaarlijks de tarieven worden vastgesteld herijkt stellen

de dienstverlenende onderdelen een nacalculatie gerealiseerd
vs geraamd op Deze nacalculatie is onderdeel van de

besluitvorming over de wijziging in de tarieven dat ter

goedkeurlng wordt voorgelegd aan 10 2 e

• In de budgetbrieven worden de te realiseren ontvangsten en de

daarvoor benodigde uitgaven verwerkt desalderen Indien het

kastempo van de uitgaven afwijkt van het kastempo van de

ontvangsten zal in overleg met C F DG Control de verwerking
worden bezien Ontvangsten en uitgaven zijn apart opgenomen
en terug te vinden in de budgetten en de realisaties

•Voor de interne financiele verwerking geldt dat Indien de

ontvangsten op basis van de gehanteerde tarieven voor

geleverde diensten hoger zijn dan de daarvoor benodigde
aanvullende uitgaven het positieve verschil worden ingebracht in

de besluitvorming over de concernbeqrotinq

Bij het bepalen van de integrale tarieven wordt een werkbaar detailniveau gehanteerd de 80 20 regel en

niet gestreefd tot nauwkeurigheid achter de komma
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Scenario

dienstverlening

Financiele werkwijze
Financiering

Opdrachten
werkzaamheden niet

vallend onder A die BD

mede voor andere

rijksdiensten uitvoert

•Via betaiing op factuur of budgetoverheveling ieveren vragende

partijen een bijdrage aan en of dragen zorg voor dekking van de

uitgaven De in rekening gebrachte uitgaven representeren niet

minder dan de reele integraie uitgaven die benodigd zijn voor

het Ieveren van de dienst

B

• In het geval van facturatie doorbelasten worden in de

budgetbrieven de te reaiiseren ontvangsten en de daarvoor

benodigde uitgaven verwerkt saideren

•Voor de interne financieie verwerking geldtdat indien de

ontvangsten op basis van de gehanteerde tarieven voor

geieverde diensten hoger zijn dan de daarvoor benodigde
aanvuiiende uitgaven het positieve verschii worden ingebracht in

de besiuitvorming over de concernbegroting

• Ook wanneer het een reeds bestaande voorziening is binnen de

Beiastingdienst die binnen de begroting van de Beiastingdienst
eerder is qefinancierd geidt dat de Beiastingdienst een bijdrage

vraagt tenzij [ lexpiiciet anders besluit10 2 e

• Het DT Beiastingdienst besiuit over het ieveren van

aanvuiiende diensten waarbij de inhoudeiijke en financiele

afspraken daarover expliciet onderdeel zijn van de

besiuitvorming

• Bij eenmalige opdrachten diensten die geen meerjarig karakter

hebben zorgen dienstonderdelen dat de afnemer de door de

Beiastingdienst gemaakte uitgaven in hetzelfde kalenderjaar
vergoedt

• Bij dienstverlening die gedurende meerdere jaren wordt

geleverd wordt een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht
die een gemiddelde van de uitgaven over de looptijd van de

levering van de dienst representeert verschillen in kastempo
tussen uitgaven en ontvangsten bijvoorbeeld als gevolg van een

benodigde incidentele uitgave worden in overleg met C F DG

Control bezien daarbij zijn de opties bij bedragen van tenminste

€ 1 min

1 De eenmalige uitgaven verdelen over de looptijd van het

Ieveren van de dienst Verschillen in kastempo worden dan

ingepast in de concernbegroting en of via een kasschuif op
de externe begrotingskaders C F DG Control beziet de

precieze handelwijze
2 De eenmalige uitgaven worden direct in het betreffende

kasjaar in rekening gebracht en de structurele uitgaven
worden periodiek gedurende de looptijd van de verlening van

de dienst in rekening gebracht
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Bijiage 1 Ontvangstenramingen bij dienstonderdelen 2019 2024

Onderstaande label geeft de huidige ramingen weer per dienstonderdeel van de

apparaatontvangsten

Ontvangsten BB2 2019

x€ 1 000

20242019 2020 2021 2022 2023

Dienstonderdeel

Concernkader 0 0 0 0 0 0

GO 0 0 0 0 0 0

MKB 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0PDB

Douane

FIOD

Toeslagen
CAP

CAP Concern

KI S

605 605 605 605 605 605

821 867 867 867 867 867

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 273 1 764 1 728 1 728 1 728 1 728IV

IV BD bescheiden

SSO CFD

SSO FM8J

SSO O P

Switch

Vaktechniek

DF A

Connmunicatie

Bureau DG

400 300 300 300 300 300

33 544

100 594

33 013

5 500

32 555

5 500

33 172

5 500

30 582

5 500

30 447

5 500

931 931 931 931 931 931

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0UHB

CDO P 0 0 0 0 0 0

IV D 0 0 0 0 0 0

I S 0 0 0 0 0 0

C F 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0FJZ

0 0 0 0 0BIA 0

Totaal app ontvanqsten 141 268 42 979 42 485 43 102 40 513 40 378

NB

De ontvangsten in 2019 bij SSOI F MI ad € 100 6 min betreft voor € 95 1 min

terugvordering in het kader van RVU Deze ontvangst is eenmaiig
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Bijiage 2 organisatie binnen de rechtspersoon Staat

Deze bijiage is nu opgenomen ais overzicht wat wel binnen Staat valt Het is een

momentopname de lijst is niet statisch

De volgende organisatie behoren tot de rechtspersoon Staat

Ministeries exclusief aeiieerde RWT s en ZBO s^^

Ministerie van Aigemene Zaken

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Ministerie van Buiteniandse Zaken

Ministerie van Defensie alleen bestuursstaf

Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat

Ministerie van Financien

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Justitie en Veiiigheid
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedseikwaliteit

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociaie Zaken en Werkgeiegenheid
Ministerie van Voiksgezondheid Weizijn en Sport

ZBO s

De voigende ZBO s vaiien onder de rechtspersoon Staat conform het ZBO

register
https almanak overheid nl organisaties Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Consument en Markt ACM

Autoriteit Nudeaire Veiiigheid en Stralingsbescherming ANVS

Centraie Commissie Dierproeven CCD

Centraie Commissie Mensgebonden Onderzoek CCMO

College gerechteiijk deskundigen NRGD

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen CBG

College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaiiteit

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs en

naburige rechten CvTA

College voor de Rechten van de Mens

College voorToetsen en Examens CvTE

Commissie Eindtermen Accountantsopieiding CEA

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven SGM

Garantiewetcommissie

Grondkamers

Huis voor klokkeniuiders

Huurcommissie

Kamer voor de Binnenvisserij
Kiesraad

Nederiandse Emissieautoriteit NEa

Raad voor piantenrassen
Referendumcommissie

“ Zoals opgenomen in de bijiage ZBO s en RWT s in de begrotingshoofdstukken
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m
Ministerie van Financien

Directoraat‘Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen
secretaris

10 2 e

10 2 e

vers ag Directieteam Belastingdienst

www minfin nl

Datum

25 oktober2019

Vergaderdatum

Aarwezig

10 oktober 2019

Auteur

10 2 e

10 2 e

adf
^

Cd Concerndirectie SSO Shared Services Organisatie

10 2 e

Afwezig

10 2 e10 2 e|

buiten verzoek
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buiten verzoek

B 2 Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst

Ingebracht door hd C F

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

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

financiele handelwijze

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

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

set met voorwaarden en richtlijnen voor dienstverlening aan externe partijen

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

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

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

externe partijen en duideiijk werkbaar zijn voor IV ACTIE IV D C F en IV

Besluit

Met DT BD stemt in met het kader voor dienstveriening aan partijen buiten de

Beiastingdienst Dit kader betreft zowei inhoudeiijke voorwaarden en richtiijnen waaraan

de dienstveriening zai moeten voidoen ais de financieie handeiwijze Met het kader

wordt voidaan aan de Wet Markt en Overheid

buiten verzoek
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In het DTBD overleg van 10 oktober jl is er ingestemd met het kader Dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst’

jhebben afgesproken dat het kader verder zal worden gebracht binnen IV10 2 6

De kadersteller C F neemt hierin het initiatief en heeft voor volgende week reeds een eerste afstemoverleg gepland

I 10 2 6 noemt dat het aan de kadersteller is om het kader verder uit te werken

I I0 2 e lhaakt aan op de uitwerking van het kader in proces en governance waarnaQa2^in staat is om haar taak als uitvoerder verder

binnen de kaderstelling op te pakken

Afgesproken wordt dat voor de proces en governance uitwerking] 10 2 6 [gedelegeerd verantwoordelijk wordt voor| l0 2 e

De uitwerking van de proces en governanceafspraken wordt gedaan in afetemming met de lijn binnen dIV met name de collega’s van

DCS en MCC die dienstverlening aan Rijksbrede partijen verlenen

Voor de inhoud van de dossiers en uitvoering van dienstverlening is io 2 e verantwoordelijk binnen het uitgewerkte kader] voor de lijn
binnen DCS en| i0 2 e ^ypor de lijn binnen GBS naarhet MCC

Daarnaast is er een rol weggelegd voor[ 10 2 6
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Notities Werkgroep Externe Dienstverlening Directie IV

Leden

Onderded RolNaain

10 2 9DCS BID

I fri I lil~\ nprpnrlp kgroep procesmodel [IBS 10 2 9

10 2 9

GBS STS lO Z ^hbZ Gbb wn DCS geen vert van MCC10 2 9

BDO IV

BDO IV

C8eF

Agenda 9 12 2019 Zaal Walterbos L3

• Opening context agenda
• Kennlsmaklng
• Bespreking Kader [BIjIage A
• Bespreking Procedure [Bijiage B

• Bespreking Overige onderwerpen
■ Vervolgafspraken en sluiting

Bijlagen
20191003 DTBD Notitie kader dienstveriening aan partijen bulten BD pdf
Notitie procedure afspraak Rijksbrede dienstverlening IV concept v 4 pdf

A

B

Notities

Er is een andere uitvoerende werkgroep actief die zich bezighoudt met het ultwerken van een

gedetailleerd procesmodel voor exteime dienstverlening fadministratieve nadruk

• Deze werkgroep is ingesteld doorl bn staat onder leiding van I 10 2 9 I10 2 9

10 2 9

Vanuit ODC gedachte is door o a
^

uiteindelijk [mede geleid tot het kader zoals dit door het DT is vastgesteld er worden in het overleg
enkele kanttekenIngen geplaatst o a over doublures en over voetnoten met compllcerende

^evraagd om kaders en richtlijnen bij C F dit heeft10 2 e

10 2 9 geeft aan dat het kader bijiage A gedragen wordt door DCS en niet ter discussie staat

Het kaderdocument zoals opgesteld door IV D is niet meer nodIg

|l0 2 ^eeft een toelichting van de stand van zaken van de uitwerking van het procesmodel werkgroep
|10 2 e I

• Zeer gedetailleerde procesplaat
• Nader af te stemmen met procedure IV D zie actles

• Aanpak lljkt meer op KMW dan om WMK

• Dit is niet In lijn met de voorgestelde procedure bijiage B eerst W M dan K

• Onheldere punten zijn
• Desaldering nog nader uitte werken volgens deelnemers o a wegens verschll In

kastempo
• Budgetbnef voor penode van 3 4 jaar [nodig uitzondenng ]
• Verpllchtingen en VT in geval klant _niet_ de Bd betreft [niet opportuunl]

Achtergrond ODC gedachte en aanbieden van housingdiensten deze verelsen op zich beschouwd

alleen inzet van relatief laaggeschoolde medewerkers en van vioeroppervlak en zijn volgens[lO^geen
ast [niet lastig] voor Bd niettemln stelt het kader dat de Bd [hlermee] terughoudend zal zijn en rlslco

avers

IDVP ICT dienstverlening pandgebonden staat verder niet ter discussie Ter toelichting betreft dit 120

panden waarvan 80 90 100 Bd zijn rest Rijk en andere partijen in voorkomende gevallen ook

commerciele

Acties

10 2 eAfstemmen met

werkgroepen |lQ 2 e|

en organiseren gezamenlijke bijeenkomst kickoff van detwee
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Legenda
Procedure klantvraag Rijksbrede ICT dienstverlening c 0 9 10 12

2019 ♦
0 Besluit

Klantvraag Nee
5 Verkennen klant

£1 Activitei

t
1

15
Kunnen Stop procesRegistreren

Controle C F

NeeT Ne^
^

Ja Mogen

27
7

Financiering
zie bijiage

Ja 14

lrv €

100 000

Ja

Controle Port F

22

I Uitbrengen offerte Iee

13

Klant

akkoord

Opstellen concept

offerte

4^^
^^klant ^^^

18 Nee

Ja
il

Positief Ontwikkelen nieuwe

dienst

VT aanvraag
6 Verkennen dienst

Positief

Nee
Ja

Nee

r ^ iI start i

I implementeren [

Kunnen Nee

4^2Vdienst ^^^
Willen

Tekenen ■

SLA I

20

I Opstellen offerte
Nee

Mogen

^ Nee^^ 21

^Uitbrengen
offerte

hNee

Ja9 26

Uitbreiden met

bestaande dienst

Productie
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Legenda

Financiering 10 12 2019

Intern Belastingdienst
♦ Besluitr

Activitei

9 Toestemming

vragen via C F

t
0 Spoedvraag
die niet kan

wachten op

Budget brief

3
Stop proces

Budgetoverheveling
via budgetbrief

10 2 e

I Daarna alsnog
I oonemeninBB

Ja

Ja

Nee

^
4 Is er sprake

^
4 Wijkthet

van uitgaven Mgp kastempovan
€25kdooreen I de uitgaven af

ander ^ | van

bedrijfsonder kastempovan

^^eel I ^^de ontvangsten ^

ll Uitgaven en

ontva ngsten

reeds venverkt

in de

budgetbrief

I 5]li
r C F

I very

Nee Ja 5 In overleg met

C F DG Control de

verwerking bezien

►

Ja
_l

Nee

Nee

I
■ 7 Bedragenin

budgetbrief
I muteren

8 Opnemen in de

budgetbrief

Ja

4
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Haam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS Aanweziq10 2 e

AfweziqDCS

C F Aanweziq

Agenda 27 2 2020 Zaal Quintax kamer 10 2 e^
Opening agenda
Recapitulatie vergadering 13 2 2020

Stand van zaken vi^erkgroep
Stand van zaken lopende dossiers

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

1

2

3

4

5

6

Bijiagen
Notitie procedure afspraak Rijksbrede dienstverlening IV concept v 6 pdf
Whiteboard l jpg Whiteboard 2 jpg

A

B

Acties

Actie Trekker DeadlineDt Nr Status

20200227 A1 Manager stakeholders incl IV BV B CFD

keten ITvrv afdelinq EUS en keten BV

n n b Open

Maker opzet van notitie voor MT IV m b t

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

vrijblijvend etc zie besluit 20200227 Bl

afste

20200227 A2 5 3 2020 Open

stuumrosp laten inbfgnggnmmon

10 2 e 10 2 evia

Sturen op eerste opzet rapportage [2 md

m n dashboard RBD integratie SNR opzet
nieuwe rapportages lijnonderwerpen o a

IDVP

20200227 A3 23 4 2020 Open

Sturen op afrondinq schema werkgroep f3 md20200227 A4 28 5 2020 Open

10 2 e betrekken voor20200227 A5 5 3 2020 Open

regiegroe^ 10 2 e

Besluiten

BesluitDt Nr

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

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

[bedrijfsvoering etc Opm de aspecten Wlllen en Mogen liggen in hetalgemeen bi] 1V D en FJZ

20200227 Bl

20200227 B2 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

1130329 00016
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Bundel van de Directieteam Belastingdienst DT BD van 12 maart 2020

D 3 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV

Aanbiedingsformulier DT BD Rijksbrede dienstverlening IV docx

Notitie procedure afspraak Rijksbrede dienstverlening IV def docx
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Belastingdienst

ConcernstafDirectieteam DT BD pDG staf

Aanbiedingsformulier □ □X

1 Korte titel agendapunt Procedure Rijksbrede dienstverlening IV

2 Datum behandeling 12 maart 2020

10 2 e3 Ingebracht door

□ Besluitvorming □ Hamerstuk vraag 5
Aard van de

behandeling
4

X Kennisneming □ Bespreking vraag 6

5 Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

5a Aan de DG wordt gevraagd gehoord hebbende het DT

□ kennis te nemen van en in te stemmen met

□ en te besluiten

Toelichting op het besluit Kern van het besluit in max 100 woorden

5b Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

DG control

□ ja

n nee omdat

Afgestemd met naam accounthouder bij DG control

NB Er moet een keuze zijn aangevinkt en ingevuid
Zonder afstemming kan een besiuit niet worden geagendeerd voor

een overleg van het DT BD

5c Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

Dienstonderdeel DO

control

n ja □ nee

besproken met NAAM

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 verder met vraag 7

5e Flamerstuk n 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 en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is DG

control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben

□ nee

6 Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking

Kern van de inhoud in max 100 woorden

In het DTBD van 10 oktober 2019 is het beleids jkader voor

dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst vastgesteld

Aanbiedingsformulier DT BD Concernstaf en pDG staf vl 4 per 1 mei 2019
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Directieteam DT BD Concernstaf pDG staf

Aanbiedingsformuiier □ □X

Kern van de inhoud Dit kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen
waaraan de dienstverlening zal moeten voldoen als de financiele

handelwijze daarbij
Ga hierna vender met vraag 7

In het verslag DTBD 10 oktober 2019 vastgelegd dat IV D IV en

C F gezamenlijk zorgdragen voor een nadere invulling zodat de

concernbrede kaders op dienstverlening aan externe partijen

duidelijk en werkbaar zijn

De bijgevoegde notitie geeft invulling aan die afspraak De invulling
is een procedurevoorstel Hiermee wordt beoogd helderheid te geven

wie welke stap moet zetten bij nieuwe verzoeken voor externe

dienstverlening

De dienstverlening IDV P is buiten deze notitie gelaten Hiervoor zijn
al op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt Elke nieuwe aanvraag

verloopt via een VtW proces gemiteerd door BZK In dat VtW proces

kunnen zowel de CDV als IDV P haar zienswijze incl voorwaarden

kenbaar maken Uiteindelijk is het BZK DGOO die besluit

De notitie is vastgesteld in de driehoek van IV D 14 februari 2020

□ Concernstaf □ pDG staf7 Voorgaande

behandeling
Kruis aan en vermeld datum

□ DT BD

datum datum datum

Anders vermeld soort en datum van he overleg
□ Niet eerder behandeld in DT BD Concernstaf of pDG staf

GO MKB PART TSL KI S CAP FIOD Douane IV8 Afgestemd met de

uitvoering Kruis aan
n n n □ n n □ n n

Besproken met

Vastgesteld in Driehoek IV D 14 februari 2020

□ niet afgestemd

C F IV D UHB 0 P I S9 Afstemming
met de

concerndirecties Kruis

X XX

10 2 e

aan

Besproken met

Vastgesteld in Driehoek IV D 14 februari 2020

□ niet afgestemd

BIA VT

□ □

DF A CDC SSO F MI SSO CFD SSOO P Switch10 Afstemming met de

ondersteuning Kruis aan
□ □ □ □ □ □

Besproken met

Vastgesteld in Driehoek IV D 14 februari 2020

□ niet afgestemd

Versie 1 3 PER 19 oiaoBER 2018
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Directieteam DT BD Concernstaf pDG staf

Aanbiedingsformulier □ □X

11 Aanbieden aan de medezeggenschap x Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatie □ Advies □ Instemming

Medezeggenschap

12 Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn bijgevoegd
Procedure afepraak Rijksbrede dienstverlening IV

13 Contactpersoon 10 2 e

Versie 1 3 PER 19 oiaoBER 2018
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s i Ministerie van Financien

Directoraat €eneraal

Belastingdienst
Concerndirectie IV D

TER KENNISGEVING

DTBD

Inlichtingen

10 2 e

Datum

vastgesteld in driehoek IV D

14februari 2020

Notitienummer

notitie Auteur

WMK toets Rijksbrede Dienstverlening U Z 6 |ln samenwerking met IV

Van

10 2 e

Aanleiding
In het DTBD van 10 oktober 2019 is het beleids kader voor dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst vastgesteld Dit kader betreft zowel

inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen waaraan de dienstverlening zal moeten

voldoen als de financiele handelwijze daarbij

In het verslag DTBD 10 oktober 2019 vastgelegd dat IV D IV en C F

gezamenlijk zorgdragen voor een nadere invulling zodat de concernbrede kaders

op dienstverlening aan externe partijen duidelijk en werkbaar zijn

Deze notitie geeft invulling aan die afspraak De invulling is een

procedurevoorstel Hiermee wordt beoogd helderheid te geven wie welke stap
moet zetten bij nieuwe verzoeken voor externe dienstverlening

Door situationeel te toetsen aan actueel beleid en de betrokken partijen uit te

nodigen tot actief en vroegtijdig contact en afetemming met elkaar zal een nieuw

verzoek sneller en beter in gezamenlijkheid beoordeeld worden Op deze wijze is

viotte besluitvorming mogelijk en wordt er tijdig en op eenduidige wijze

gecommuniceerd met de externe partij

Driehoek IV D heeft op 14 februari 2020

• Kennis genomen met voorgestelde procedure
• Ingestemd met voorgestelde procedure
• Ingestemd dat IV D CIO Office voorgestelde procedure codrdineert

Pagina 1 van 3
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Stap ToelichtinqWie Actie Termijn

0 Medewerker Adviseer verzoekende partij om
een formeel mail of brief aan DG

Er wordt vanuit gegaan dat er informele

contacten of verkennende gesprekken
hebben plaatsgevonden tussen verzoekende

partij en BD Deze zijn altijd geheel
vrijblijvend Als het idee formeel in

behandeling moet worden genomen is het

gewenst dat er een formeel verzoek wordt

ingediend doorde vragende partij

Indian het een

dienstverleningsverzoek m b t

voorgenomen wetgeving betreft

moet een verzoek tot

uitvoeringstoets worden gedaan
aan het kernteam uitvoeringstoets

10 2 g I IV

IV D en G F worden dan via het

reguliere uitvoeringstoetsproces
betrokkenj

1 Tweede partij
stuurt verzoek aan

DG Belastinqdienst

2 Bureau DG

registreert verzoek

BDG zet verzoek door voor

behandeling en beoordeling aan Cd

IV D CIO Office

1 2

werkdagen

3a IV D Start

marginale

beoordeling willen

mogen

IV D stuurt het verzoek door Vraag marginale toets

1 Zijn er redenen politiek bestuurlijkj om

verzoek wel niet in te willigen
2 Voldoet verzoek aan gestelde kaders

3 Wat is eerste inschatting wat betreft

risico s en randvoorwaarden

Reactie

binnen 7

dagen richten

aan IV D

naar

1 Businessdirecteur keten

2 Concerndirecties in elk geval
UHB C F FIZ IV Dj

3b IV D Start

marginale

beoordeling
kunnen

Stuurt verzoek door naar

uitvoeringsdirectie

1 Kan de IV organisatie de gevraagde
dienst aantoonbaar leveren

2 Wat is eerste inschatting wat betreft

risico s en randvoorwaarden

Reactie

binnen 7

dagen richten

aan IV D

4 IV D vat reaches

samen

IV D CIO Office maakt notitie

voor DG met advies keuzes

1 3

werkdagen
0 2 4 esluit5a Bij Ja

1 lQ 2 ^eeft opdracht aan

verantwoordelijke
businessdirecteur eigenaar
om opvolging te geven aan

besluit

2 IV D maakt reactiebrief voor

1|0 2 fean verzoekende partij

Opvolging door verantwoordelijk
business directeur keten eigenaar
deze zorgt er ook voor dat opvolging
wordt meegenomen in portfolio

1 3

Ja
werkdagen

0 2 feesluit
Nee

5b Bij Nee

1 IV D maakt reactiebrief voor

10 2 fean verzoekende partij

1 3 Einde proces

werkdagen

[a2 ^esluit
la mits

5c X maanden Stappen 3 en 4 opnieuw maar dan aan de

hand van nadere uitwerking en opvolging
aan de hand van 5a of 5b

Bij Ja mits

1 I^^^eeft opdracht voor

businesscase aan

verantwoordelijke
businessdirecteur keten

eigenaar
2 IV D maakt reactiebrief voor

l|cr2]aan verzoekende partij
met tussenstand en benodigde
afspraken uitwerking
businesscase en nieuwe

reactietermijn verzoek

6 C F toetst offerte voorafgaand aan

verzending aan bestuurlijk besluit

en WMK toets

7 werkdagenKeten eigenaar

verantwoordelijk
Businessdirecteur

deelt concept
offerte inclusief

leveringsvoorwaard
en met C F

7 DT besluit Diqidoc proces

Pagina 2 van 3
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BiJIage Toelichting uitgangspunten

Uitgangspunt is het vastgestelde kader DTBD 10 oktober 2019

De in deze notitie opgenomen procedurebeschrijving is op hoofdlijnen iedere

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

beschreven procedure

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

gedeeltelijk over te gaan tot het verlenen verlengen of beeindigen van

rijksbrede dienstverlening
Het betreft dienstverlening aan externe partijen binnen de rechtspersoon
Staat vanuit de Belastingdienst tenzij deze valt onder het regime van BZK

zijnde IDV P
^

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

gemeld aan de verzoeker door| lQ 2 e ^ of gevoed door| lQ 2 e | door de

ontvanger van het verzoek

Een verzoek om dienstverlening door de Belastingdienst vanuit een externe

tweede partij wordt vanafontvangst direct aan| i0 2 e ^gestuurd waarna

de Willen en Mogen afweging gedaan wordt

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

verantwoordelijk eigenaar de business directeur

Binnen het kader Willen wordt een eerste bestuurlijke afweging gemaakt door

verantwoordelijke betrokkenenljo^Concerndirecties business directeur

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

Past het binnen de concernbrede kaders concerndirecties

Binnen het kader Kunnen wordt door een uitvoeringsdirectie die de

verzochte dienst mogelijk kan bieden een marginaletoets gedaan op

uitvoerbaarheid en risico s Indien Kunnen positief is wordt de complete
reactie inclusief randvoorwaarden en risico s bekend gemaakt bij | I0 2 e ^

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

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

een uitgebreide beoordeling te doen leidend tot een business case

De business case wordt op W en M aspecten beoordeeld door

concerndirecties en business directeur om indien positief voorgelegd te

worden aan het DTBD voor instemming van | 10 2 e |
I I0 2 e Igeeft bij besluit het handelingsperspectief van de uitvoeringsdirectie
aan

De uitvoeringsdirectie gaat binnen het handelingsperspectief de offertefase

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

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

minimaal ter parafering voorgelegd aan ^0 2 e \

Alle gesprekken met de externe dienstverlener zijn vrijblijvend er worden geen

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

het domein en concernportfolio
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Bundel van de Driehoeksoverleg IV D van 13 maart 2020

1 ALGEMEEN INLEIDEND 13 00 13 30 uur

1 1 Opening en vaststelling agenda

1 2 Mededelingen en actuele ontwikkelingen

1 3 Verslag en actie en besluitenlijst driehoek 14 februari 2020

20200214 conceptverslag Driehoek IV D docx

actiepuntenlijst driehoek IV D pdf

besluitenlijst driehoek IV D pdf

buiten verzoek
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Belastingdienst

VERTROUWELIJK Naam dienstonderdeel

Concerndirectie IV D

Contactpersoon

10 2 e

Datum

14 02 2020

Datum vaststelling

Auteur

vers ag
10 2 e

Kopie aan

ntranet

10 2 e

Bijiagen
Geen

Omschrijving

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Driehoeksoverleg IV D

14 02 2019 13 00 15 00

Utrecht De Knoop VI 02

10 2 e ^ iv D vz

|io^ IV D | 10 2 e | iv ingebeld r
Douane 10 2 e | FIOD | I02 e

1Q 2 e |mKB | 10 2 e ] GO
10 2 e ^DF AJ □

XCFD Gertie I io 2 e [CAP ingebeldjpToX^

^secretaris

10 2 e

10 2 e

P | 10 2 e~

10 2 e ] UHB | 10 2 e^
□Cagendapunt 4 1p^10 2 e

I U ^ C

I 1Q 2 e

IC F mkAfwezig 10 2 e IV D mk10 2 e

1 Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de verqaderinq met een woord van welkom l buiten verzoek

Dit punt za[

besproken worden bij mededelingen Voor volgende overleggen zal in de agenda
ruimte worden gezocht om structureel de actualiteit te bespreken

buiten verzoek

2 Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

3 Mededelingen

buiten verzoek

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3
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buiten verzoek

5 Rijksbrede dienstverlening
IV D geeft aan dat het beleid is vastgesteld in DTBD Op verzoek van de driehoek

is e e a uitgewerkt De uitwerking is samen met Directie IV en Cd C F opgesteid
en getoetst bij CFD en UHB Het gaat per direct in niet met terugwerkende
kracht UHB moet worden toegevoegd bij punt 3a i v m het poiitiek bestuuriijk
deei Verzoek is dit nog ter informatie te iaten agenderen voor DTDB actie

IV D

Voor het bereik van dit besiuit wordt terugverwezen naar het onderiiggend beleid

dat is vastgesteld in het DTBD Dit zal in de aanbieding aan het DTBD worden

verduideiijkt

buiten verzoek

7 Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag De voorzitter siuit de

vergadering en dankt de leden voor hun inbreng

VERTROUWELIJK Pagina 3 van 3
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Aanleiding

MT DCS 14 mei 2019

Uitwerking regiemodel Rijksbrede

Dienstverlening RBD

m
9 maanden later

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
1130334 00020



SWOT analyse Rijksbrede ICT dienstverlening
T

Een van de belangrijkste conclusies aantal zwaktes en bedreigingen zijn direct te relateren aan het

ontbreken van een duidelijk regiemodel Rijksbrede ICT dienstverlening binnen DCS en de Belastingdienst

Gerelateerde Zwaktes
• Neiging om ai snel ja te zeggen tegen onze kianten
• Financieei niet snel kunnen schakelen lang goedkeuringsproces
• Bestuurlijke lijn onduidelijk of geen besluitvorming of op verkeerde niveaus

• Niet in staat om de opbrengsten van Diensten intern in te zetten

• ODC strategic IDV strategic ook intern onduideiijk

Gerelateerde Bedreigingen
• Rijksoverheid brede koers ten aanzien van Rijksbrede ICT dienstveriening niet bekend en of wordt niet zo

beieefd of naar gehandeid
• Financiele iijn t a v Rijksbrede ICT dienstveriening onduideiijk
• Bestuuriijke lijn IDV onduideiijk

Uitgangspunt is dat de invoering van het regiemodel Rijksbrede ICT dienstverlening er voor zorgt
dat bovenstaande zwaktes en bedreigingen warden weggenomen of tot een minimum beperkt

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
1130334 00020



Organisatie Rijksbrede ICT dienstverlening

IV D A

r _

—~\
{ IA IV D Bepaalt kadersen beleid

B Board Rijksbrede ICT dienstverlening Vertaalt beleid

naar interne normen en standaarden

C Platform overleg Rijksbrede ICT dienstverlening
Ondersteunt de dienstverlening

D Team Diensten Levert de ICT dienst

E Team Dienstverlening Levert de bijhorende

dienstverlening
F Klantmanagement Intermediair tussen de klant en de

interne organisatie
G PPO 1 Ondersteunt adviseert coordineert en bewaakt of

het DCS zijn verantwoordelijkheid waarmaakt

B

Beard

Rijksbrede KT

dien^erlening
V f

rvj
E

I Pbtform I
I overleg ■

j ■RiksbredelCT |
^dienstvalening^

I K oHID BID EUS GDV

L

is portefeuillehouder Rijksbrede ICT

dienstverlening De portefeuillehouder ziet toe op het goed
en efficient verlopen van de verschillende processen en

overleggen Opdrachten proces Board Platform overleg e d

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
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Negen maanden later

• Een nieuw kaderdocument Rijksbrede Dienstverlening RBD

• Significante groei RBD aantallen diensten gebouwen klanten en typen klantvragen financieel belang etc }
met als gevolg steeds meer interne afstemming

• Klanttevredenheid goed hinder van onvol\A assen bestuurlijke en administratieve processen
• Veel bestuurlijke stakeholders BDO C F IV D CFD FEZ IRF DG control BZk } met als gevolg een

bestuurlijk brandpunt
• Ongebaande paden tijdsintensieve trajecten
• Fikse bestuurlijke uitdagingen

• Doorlooptijd bestuurlijke besluitvorming
• Implementatie kader RBD

• Financiele goedkeuring

• Desaldering niet volledig ingeregeld kosten voorlDV P en Housing hoger dan opbrengsten
• Overzicht en controle neemt af

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
1130334 00020



Negen maanden later

• Een nieuw kaderdocument Rijksbrede Dienstverlening RBD

• Significante groei RBD aantallen diensten gebouwen klanten en typen klantvragen financieel belang etc }
met als gevolg steeds meer interne afstemming

• Klanttevredenheid goed hinder van onvol\A assen bestuurlijke en administratieve processen
• Veel bestuurlijke stakeholders BDO C F IV D CFD FEZ IRF DG control BZk met als gevolg een

bestuurlijk brandpunt
• Ongebaande paden tijdsintensieve trajecten
• Fikse bestuurlijke uitdagingen

• Doorlooptijd bestuurlijke besluitvorming
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Heroverweeg het regiemodel
Rijksbrede Dienstverlening 2019Voorstel

Laat de huidige verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en leveren van de RBD diensten bij de betreffende

organisatieonderdelen Zo ook voor Generieke Dienstverlening
Laat Finance en Control een onafhankelijke positie behouden

Maak een manager fulltime verantwoordelijk voor de overige aspecten van de RBD geef deze passend mandaat

Een gezicht naar buiten voor generieke RBD zaken

Breng focus aan

Sorteer voor op de mogelijke afsplitsing van Toeslagen en Douane

Stel de rollen en verantwoordelijkheden van account en service level management RBD heldervast

Geef de inrichting van de volledige desaldering prioriteit
Voorkom vrij shoppen binnen DCS

Optimaliseer de afstemming binnen en buiten DCS

Versterk de samenwerking met andere Rijksbrede Dienstverleners

Orienteer je naast het aanbieden van diensten meer op het afnemen van diensten van andere

Rijksbrede Dienstverleners

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
1130334 00020



Wat zegt het EY rapport
hierover

Transformeer versneld naar een Directie IV met de basis op orde en de focus op executie

I Professionaliseer en versterk de bedrijfsvoering en vergroot de focus

Een gezicht naar buiten voor generieke RED zaken

Breng focus aan

II Stop met incident gedreven management en vereenvoudig de organisatie

Een gezicht naar buiten voor generieke RBD zaken

Voorkom vrij shoppen binnen DCS

in
III Verbeter de werking en productiviteit van agile werkprocessen

Optimaliseer de afstemming binnen en buiten DCS

IV Investeer in de kracht van de ketens

Versterk de samenvi erking met andere Rijksbrede Dienstverleners

V Bouw verder aan resultaatgerichte cultuur

Orienteer je naast het aanbieden van diensten meer op het afnemen van diensten van andere Rijksbrede Dienstverleners

VI Bouw inzet van externen af en versterk de eigen medewerker populatie
Orienteer je naast het aanbieden van diensten meer op het afnemen van diensten van andere Rijksbrede Dienstverleners

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
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Gevraagd besluit

Aan het MT IV wordt gevraagd om

Een manager IV breed fulltime verantwoordelijk te maken voor de RBD

Deze in nauwe samenwerking met betrokken organisatieonderdelen de resultaten van

slide 7 verder uit te laten werken

Rijksbrede Dienstverlening DCS 2020
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