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nota Kamerbrief ICT bij de Belastingdienst

Datum

7 februari 2023

Aanleiding
• Op 21 februari 2023 is er een technische briefing over de ICT bij de

Belastingdienst in de Tweede Kamer

• In de ICT brief van oktober 2022 is toegezegd de Tweede Kamer in februari te

informeren over het Meeriarenportfolio MJP

• Daarnaast heeft lid Omtzigt in navolging van het NRC artikel over ICT bij de

Belastingdienst verzocht om een reactie op de vra ag hoe de Belastingdienst
er nu voorstaat en het memo uit 2018 opgevraagd

• Op 2 februari 2023 hebben de leden Idsinga en Rahimi beide VVD

schriftelijke vragen gesteid naar aanleiding van het NRC artikel

• Met deze nota wordt een leesversie van de conceptbrief en de

conceptbeantwoording van de TK vragen aan u voorgelegd

Notanummer

2023 0000025957

Bijlagen

1 Conceptbrief ICT

2 Memo 201 8 en begeleidende
nota 5

3 SamenvattiriB roadmap
MJP

4 Voorbeelden taken door

BO t b v andere

departementen

5 Resultaten en arnbitles

ketens

Beslispunten
• Hebt u opmerkingen bij de concept Kamerbrief of bij de concept

beantwoording van de Kamervragen
• Graag vernemen we specifiek van u

o Of u zich kunt vinden in de structuur en lijn van de brief

o Of u nog zaken mist in de brief

o Welke bijiagen u aan de TK mee wil sturen

Kernpunten
• In deze brief gaat u in op de ICT tot 2020 bij de Belastingdienst de

verbeteringen die in de afgelopen jaren bij de Belastingdienst in de

organisatie en in de ICT zijn doorgevoerd en welke acties de Belastingdienst
in de toekomst neemt om de ICT organisatie te verbeteren

• U maakt de nota_uit 2018 van de voormalige DG Belastingdienst gericht aan

de toenmalige SG openbaar conform het verzoek van de TK

• U beantwoordt de TK^^en van de leden Idsinga en Rahimi

• U noemt de volgende aandachtspunten bij de ICT van de Belastingdienst aan

deTK

o Beleidsvoornemens moeten in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt
worden Het MJP ondersteunt bij het inzichtelijk maken van gevoigen
en te maken keuzes Hierdoor kan de Belastingdienst voorspelbaar en

transparant zijn richting stakeholders
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o De voor de komende jaren zit vol maar u realiseert zich dat

sommige maatregelen onvermijdelijk zijn of geimplennenteerd moeten

worden hetgeen tot verschuiving en herprioritering in het Mjp leidt

o In beginsel is er geen ruimte voor qrote beleidswiiziqinqen deze

kabinetsperiode U wilt ervoor waken dat de Belastingdienst wederom

modernisering en het versimpelen en verbeteren van de

dienstverlening van de Belastingdienst moet temporiseren
o Tot slot wilt u met vereenvoudiging aan de slag

■ In de brief zijn schema s opgenomen over de moderniseringsopgave per keten

in 2018 20^ en 2026 Deze schema s zijn riog niet definitief en worden nog

getoetst
~

Toelichting
• Na het verwerken van uw eventuele opmerkinget} wIgt eerrtekefmgrsie van

de TK brief De planning is om de brief uiterlijkCaaensdag iTTebru^ te

versturen zodat deze een~week voor de technische brieTing van Jinsdag 21

februari door de TK ontvangen wordt

• Volgende week ontvangt u ook een concept presentatie voor de technische

briefing

Communicatle

Uw woordvoerder is betrokken Bij de tekenversie van de brief wordt een

persbericht gevoegd

PoliUek bestuurliJke context

De ICT van de Belastingdienst staat volop in de belangstelling van zowel Kamer

ais media

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien
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Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

TER BESPRE KING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit en Beiastingdienst

Persoonsgegevens

nota Aangepaste TK brief ICT bij de Belastingdienst Datum

13 febmari 2023

Notanummer

2023 0000035533

Bijiagen
1 Twee versies TK brief

ICT en bijiagen

Presentatie TB

Persbericht

Openbaar te

maken stukken

Aanleiding
• Uw opmerkingen bij de concept versie van de Kamerbrief over ICT inclusief

beantwoording TK vragen Idsinga en Rahimi bij de Beiastingdienst nota van

7 februari 2023 2023 25957 zijn waar mogelijk verwerkt Conform uw

verzoek in de dagstart van 17 februari 2023 ontvangt u twee concept versies

van de TK brief

o Inaekorte versie met kernboodschao Deze versie is aanaeoast n a v

uw opmerking dat de kern van de boodschap nadrukkelijker en eerder

naar voren moet komen Daarom is dit nu vooraan in de brief gezet
De brief is ingekort omdat dubbelingen zijn verwijderd een aantal

passages zijn geschrapt en een aantal meer gedetailleerde onderdelen

in een bijiage zijn gezet
o Gedetailleerde versie In deze versie is de versie van 7 februari verder

aangescherpt en verbeterd Flierbij is de structuur van de brief van 7

februari aangehouden
• Deze versies zijn leesversies die nog moeten worden afgestemd binnen het

departement
• De Tweede Kamer heeft 16 februari jl verzocht om de documenten die

genoemd worden in het NRC artikel van 15 februari jl over

Overheidsfinanden in gevaar door sterk verouderde ICT van Belastingdienst
aan hen te verstrekken voorafgaand aan de technische briefing van 21

februari Eerder is ook verzocht om de notitie over de continuiteit uit 2018

• N a v de oefensessie 17 februari zal de presentatie voor de technische

briefing van 21 februari 2023 bijiage 2 nog worden aangescherpt
• Daarnaast is het persbericht bijiage 3 bijgevoegd

2

3

4

Bespreekpunten

Graag bespreken we met u

• Welke versie van de Kamerbrief ICT bij de Belastingdienst uw voorkeur heeft

• Flet moment van verzending
• De presentatie voor de technische briefing
• Overzicht van de te openbaren stukken aan de Tweede Kamer

Kernpunten
• In zowel de Kamerbrief als de presentatie zijn figuren over modernisering

opgenomen over de situatie in 2020 2023 en 2026 Deze figuren worden op

dit moment nog getoetst Dit kan nog leiden tot aanpassing hiervan
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Antwoorden op TK vragen Idsinga en Rahimi

U hebt opgemerkt dat u de keten omzetbelasting waar de modernisering als

voorbeeld van wordt uitgewerkt met een tijdlijn wilt ondersteunen In antwoord

op de Kamervragen is opgenomen dat u terughoudend bent met het publiceren
van details van voorgenomen aanbestedingen omdat dit marktverstorend kan

werken en de positie van de Belastingdienst kan schaden Dat is ook van

toepassing op deze aanbesteding totdat de tender is gepubliceerd Daarom is de

tijdlijn vooralsnog niet opgenomen

Communicatie

Woordvoering is nauw betrokken en er is een separaat persbericht opgesteld

Politiek bestuurlijke context

N v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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