IBO Belastingdienst. Samen in de keten: van vrijblijvende naar verbindende relaties.

Bijlage 1 Taakopdracht

Aanleiding
De Belastingdienst voert veel taken uit voor derden. Zo voert de Douane een deel
van zijn werkzaamheden uit voor onder meer BuiZA, EZ en I&M, worden de
toeslagen uitgevoerd voor SZW, VWS en WenR en werkt de FIOD veel voor V&J. Ook
voert de Belastingdienst fiscale taken uit op het terrein van andere departementen.
Deze taken zijn bij de Belastingdienst belegd, omdat zij voor de uitvoering van deze
taken over de benodigde competentie beschikten of omdat de taken complementair
waren aan de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
Voor het uitvoeren van deze taken zijn tussen de Belastingdienst (opdrachtnemer)
en de derde (beleidsbepalende opdrachtgever) afspraken gemaakt. De vraag is of de
gemaakte afspraken in voldoende mate financieel onderlegd en transparant zijn en
voorzien in hoe te handelen als sprake is van bijvoorbeeld wijzigingen of uitbreiding
van de taken, wijzigingen in het kwaliteitsniveau van de te verlenen diensten, of
veranderingen in de onderliggende kostenstructuur van de Belastingdienst. Recent
bleek bij de financiering van de extra Douanekosten in verband met de sancties voor
Rusland dat slechts moeizaam overeenstemming kon worden bereikt tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer over de financiering.
Voor het maken van bovengenoemde afspraken is het noodzakelijk dat de
Belastingdienst goed inzicht heeft in de producten die zij aanbiedt en de
bijbehorende kosten die in rekening gebracht moeten worden bij de beleidsbepalend
opdrachtgever. Tegelijkertijd geldt dat ook de opdrachtgever aan de voorkant
duidelijkheid zou moeten willen hebben over wat zij kan verwachten als sprake is
van mee- en tegenvallers, wijzigingen of uitbreiding van taken, etc. Met het
onderzoek van de commissie de Jong is hiertoe een belangrijke eerste stap gezet.
Ook de herijking van samenwerkingsafspraken tussen de Belastingdienst en haar
partners, zoals die momenteel onder leiding van de directeur Douane wordt
uitgevoerd, draagt hier aan bij.
Afbakening, hoofdvraag en deelvragen
Het onderzoek zal zich richten op de onderdelen Douane, FIOD en Toeslagen 67 van
de Belastingdienst. De belastinguitgaven vallen buiten de scope van het onderzoek.
Hoofdvraag is hoe de bestaande en toekomstige afspraken tussen de Belastingdienst
en beleidsbepalende derde opdrachtgevers kunnen worden vormgegeven zodat deze
voor alle betrokken partijen tijdig inzicht geven in de (financiële) consequenties als
sprake is van autonome en/of beleidsmatige wijzigingen?
Uitvoering voor derden
1. Welke taken voert de Belastingdienst nu uit voor derden?
2. Zijn er nieuw taken te verwachten?
3. Zijn er wijzigingen en/of uitbreidingen te verwachten in de taken voor derden?
Vormgeving afspraken werkzaamheden
4. Wat zijn de huidige afspraken tussen de Belastingdienst en de derden waarvoor
zij uitvoeringswerkzaamheden verrichten?
67 Indien besloten wordt de uitvoering van de Kinderopvangtoeslag over te hevelen naar DUO zal deze geen
onderdeel uitmaken van het onderzoek.
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5. Hoe zijn deze afspraken vastgelegd?
6. Hoe verloopt het proces/het overleg tussen de Belastingdienst en de derde bij
wijzigingen of uitbreiding van de taken, wijzigingen in het kwaliteitsniveau van de te
verlenen diensten, of veranderingen in de onderliggende kostenstructuur van de
Belastingdienst?
7. Hoe is dit geregeld bij andere vergelijkbare uitvoeringsorganisaties (bijv. UWV)?
8. Welke verbeteringen in de vormgeving van de afspraken zijn – in aanvulling op
de reeds lopende herijking van samenwerkingsafspraken – mogelijk?
Bekostiging
9. Hoe worden de huidige taken voor derden bekostigd?
10. Wat wijzigt in de bekostiging bij:
a. Wijzigingen in de taak?
b. Wijziging in volume en kosten door autonome en exogene ontwikkelingen?
c. Wijziging in kosten bij de uitvoering?
Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers: Financiën (DGRB, FEZ), de
Belastingdienst, SZW (vanuit de ervaringen met het UWV en Toeslagen), VWS
(Toeslagen), V&J (ervaringen met uitvoeringsorganisaties, samenwerking met
ketenpartners en één van de derden voor zowel Douane als FIOD), AZ, WenR (als
derde voor Toeslagen en Belastingen) en BuZa en EZ (als derden voor de Douane).
De werkgroep heeft een onafhankelijke commissievoorzitter, die ondersteund wordt
door twee secretarissen.
Overig
De werkgroep start op 1 september 2015 en dient haar eindrapport uiterlijk 1 maart
2016 in. De omvang van het rapport is niet groter dan 30 bladzijden plus een
samenvatting van maximaal 5 bladzijden.
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