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1 Samenvatting

In dit interim rapport beschrijven wij de stand van zaken van bevindingen in bet

kader van onze wetteiijke taak over 2022 bij het ministerie van Financien Ook

signaleren we risico s en ontwikkeiingen waar we uw aandacht voor vragen

Opvolging bevindingen auditrapport 20211 1

Over 2021 hebben we negen bevindingen over het beheer gerapporteerd Vijf

bevindingen zijn IT gereiateerd en hebben betrekking op het IV portfoiioproces voor

Beiastingdienst Douane en Toesiagen de kwaiiteit van de IV organisatie

changemanagement bedrijfsvoeringsfunctionaiiteiten bij de Beiastingdienst en

iogische toegangsbeveiiiging bij Beiastingdienst en Douane Drie bevindingen
hebben betrekking op interne beheersing en betreffen de garantieregeling voor

ieverancierskredieten Europese afdrachten en het toezicht op risicoregeiingen Een

bevinding heeft betrekking op het verpiichtingenbeheer en de totstandkoming van

prestatieverkiaringen

Hoewei wij zien dat de afgelopen maanden voor vrijwei aiie bevindingen voortgang

is geboekt verwachten wij dat met name voor de meer hardnekkige en complexe

bevindingen veel aandacht nodig is en het nog enige tijd in beslag kan nemen

voordat deze bevindingen opgeiost kunnen zijn

1 2 Nieuwe ontwikkelingen in het beheer en overige onderwerpen

We zien dat het ministerie van Financien de Beiastingdienst Douane en Toesiagen
ook in 2022 weer voor veel uitdagingen staan Ontwikkelingen in het werkveld

volgen elkaar snel op Naast de capaciteit die continu nodig is om de kerntaken

goed te blijven uitvoeren en voor het vervangen van verouderde ICT technologie is

veel aandacht nodig voor onder meer de lopende herstelopgaven voor toesiagen en

de vermogensrendementsheffing bij de Inkomstenbelasting Daarnaast neemt de

krapte op de arbeidsmarkt toe

Flet aantal opgaven waar de Beiastingdienst aan werkt zorgt in combinatie met de

personele onderbezetting voor knelpunten en druk binnen de organisatie Dit heeft

ook invioed op de capaciteit die beschikbaar is voor het uitvoeren van toezicht

Douane heeft steeds meer moeite om te voldoen aan de toenemende vraag

strengere eisen vanuit toezichthoudende instanties en gewijzigde wet en

regelgeving Voor Toesiagen is het van groot belang dat de Wet Hersteloperatie

Toesiagen die nu in de Eerste Kamer wordt behandeld wordt goedgekeurd Verder

kunnen de inrichting van het herstelproces en de stapeling bij de hersteloperatie

zorgen voor rechtmatigheidsrisico s Een nieuwe ontwikkeling is het herstel en

veerkrachtplan waarvoor het ministerie van Financien de toezichthoudende rol

vervult Verder benadrukken wij het belang van sterke concerncontrol en zien dat er

aandacht is voor structurele verbeteringen

Deze turbulente ontwikkelingen hebben invioed op de gehele organisatie en zijn ook

zichtbaar in de voortgang van de doelstellingen vooral bij de uitvoering Door

stapeling van werkzaamheden de zorgen over de personele bezetting en tijdsdruk

op de uitvoering wordt de organisatie minder wendbaar en wordt het steeds lastiger
om in te spelen op actuele ontwikkelingen
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2 Inleiding

2 1 Algemeen

In dit rapport doen wij tussentijds verslag van de belangrijkste uitkomsten van de

werkzaamheden die wij ais interne auditdienst van het Rijk in het kader van onze

wettelijke taak over 2022 bij het ministerie van Financien hebben verricht Daarbij
wordt aangetekend dat onze onderzoeken zich in wisseiende stadia van uitvoering
bevinden Onze definitieve bevindingen die in maart 2023 worden gerapporteerd in

het auditrapport 2022 kunnen daarom afwijken van onze tussentijdse uitkomsten

In dit interim auditrapport wiiien wij met name bevindingen en risico s signaleren
die de aandacht behoeven zodat in 2022 nog maatregeien ter verbetering kunnen

worden getroffen Wij focussen ons daarbij op de bevindingen in het beheer

2 2 Blijvend hoge druk op uitvoering door actuele ontwikkelingen

De ontwikkeiingen in het werkveld van het ministerie van Financien voigen eikaar

snel op TerwijI de uitwerking van het coalitieakkoord net op gang was gekomen en

er nog volop gewerkt werd om Nederiand financieei gezond uit de coronacrisis te

ioodsen zorgde de Russische inval in Oekrame ervoor dat de aandacht ook moest

uitgaan naar de gevoigen die dit conflict met zich meebrengt Dit conflict heeft

directe invioed op de politiek en de maatschappij door opiopende inflatie en een

dalende koopkracht Tegelijkertijd wordt veel van de uitvoering gevraagd Naast de

capaciteit die continu nodig is om de kerntaken goed te blijven uitvoeren is er veel

aandacht nodig voor onder meer de lopende herstelopgaven Daarnaast neemt de

krapte op de arbeidsmarkt toe

Bij de Belastinodienst wordt hard gewerkt aan een aantal grote opgaven De

herstelactles naar aanleiding van de box 3 uitspraak de noodzaak van herstel van

onzorgvuldige omgang met gegevens van burgers in de

fraudesignaleringsvoorziening FSV en de parlementaire enquMe fraudebeleid en

dienstverlening zijn dossiers die ook in de komende periode veel van de capaciteit
van de Belastingdienst vragen Recent zijn ook de invorderingswerkzaamheden weer

opgestart Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan het vervangen van verouderde

ICT technologie en daarmee aan de kwaliteit en flexibiliteit van de ICT applicaties
Deze uitdagingen in combinatie met de personele onderbezetting bij de

Belastingdienst zorgen voor knelpunten en druk binnen de organisatie Gezien deze

ontwikkelingen wordt het prioriteren van werk steeds belangrijker Dit heeft ook

invioed op de capaciteit die uiteindelijk beschikbaar is voor het toezicht dat de

Belastingdienst uitvoert De Tweede Kamer is in de brief van 3 juni 2022

geinformeerd over de fiscale beleids en uitvoeringsagenda waarin een

afwegingskader voor de inzet van capaciteit is opgenomen

De Douane heeft steeds meer moeite om te voldoen aan de toenemende vraag

strengere eisen vanuit toezichthoudende instanties en gewijzigde wet en

regelgeving De capaciteit moet worden verdeeld over de reguliere werkzaamheden

de veranderopgaves die zijn gesteld en Europese regelgeving zoals het toezicht op

de naleving van de sanctiemaatregelen tegen de Russische Federatie en Belarus het

implementeren van de horizontale accijnsrichtlijn en het voldoen aan het douane

wetboek van de unie DWU Vaak vereisen de veranderingen wijzigingen aan het

ICT landschap Het inspelen op alle veranderingen is een grote uitdaging waarbij

vernieuwingstrajecten veelal vertraging opiopen met ais gevolg dat de Douane niet

altijd tijdig kan voldoen aan nieuwe Europese wet en regelgeving en andere

toezeggingen De EU de Tweede Kamer en het bedrijfsieven worden regelmatig
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door de Douane geinformeerd en in gezamenlijkheid wordt gezocht naar passende

tussenoplossingen

Voor Toeslaaen is het van groot beiang dat de Wet Hersteloperatie Toeslagen die nu

in de Eerste Kamer wordt behandeid wordt goedgekeurd Met deze wet krijgen de

beleidsbesluiten die nu de basis vormen van de uitvoering van het herstel met

terugwerkende kracht een wetteiijke grondslag Een gevoig van het beieid om

gedupeerden ruimhartig en snei te compenseren is dat er onvermijdeiijk ook

personen zijn die compensate ontvangen voor wie deze niet is bedoeid Dit geeft
risico s voor de rechtmatigheid bij de uitvoering van de regelingen Toeslagen heeft

gewerkt aan herijking van het herstelproces Dit heeft niet geleid tot versnelling
Geconstateerd is dat het tijd kost om goed uit te zoeken wat er is gebeurd in de

individuele situatie van de ouder en waar een ouder recht op heeft Er wordt nu

ingezet op het versnellen van het huidige herstelproces

De turbulente ontwikkelingen hebben invioed op de gehele organisatie en zijn ook

zichtbaar in de voortgang van de doelstellingen vooral bij de uitvoering Door

stapeling van werkzaamheden de zorgen over de personele bezetting en tijdsdruk

op de uitvoering wordt de organisatie minder wendbaar en wordt het steeds lastiger
om in te spelen op actuele ontwikkelingen Dit geeft steeds meer risico s voor de

kwaliteit van de uitvoering Het is belangrijk dat deze risico s zorgvuldig worden

afgewogen en dat hierover steeds helder wordt gecommuniceerd met de Tweede

Kamer

2 3 Doel en doelgroepen

Het rapport is opgesteld voor de minister de staatssecretarissen en fe soonsgegev^ns
Per^oonsgeji^q gn Finanden en wordt tevens verstrekt aan de ieden van het audit

Jen de Algemene Rekencommittee de [
kamer

Persoonsgegevens

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk Dit rapport is primair bestemd voor

ministerie van Finanden Voor openbaarmaking door het opdrachtgevende
ministerie van door de ADR aan dit ministerie uitgebrachte rapporten gelden de

voorschriften uit de Wet open overheid De minister van Finanden stuurt elk halfjaar
een overzicht van alle door de ADR uitgebrachte rapporten naar de Tweede Kamer
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3 Follow up bevindingen auditrapport 2021

3 1 Inleiding

Als onderdeel van onze wettelijke taak onderzoeken wij of de door ons

geselecteerde processen van beheer voldoen aan de normen uit de comptabele wet

en regelgeving Onder beheer verstaan we het begrotingsbeheer financieel beheer

materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties Deze normen

zijn verder uitgewerkt en samengevat in de Regeling financieel beheer van het Rijk

In dit hoofdstuk behandelen wij de follow up van de bevindingen die wlj medio

maart 2022 hebben gerapporteerd In ons auditrapport 2021

3 2 Voortgang bevindingen in het beheer uit 2021

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bevindingen over het

beheer ultimo 2021 waarbij wij een indicatie geven van de ontwikkelingen in 2022

Bij evaluatie van onze bevindingen hanteren wij drie categorieen licht gemiddeld
en ernstig Dit onderscheid geeft de impact van de bevinding weer op basis van

gewicht en frequentie

Figuur 1 overzicht bevindingen per ultimo 2021

Bevinding Vera ntwoordelijk

org anisatieonderdeel

Ontwikkelingen 20222019 2020 2021

IT beheer

IV Meerjahg portfolio in

vaorberelding

SG duster DG Fiscale

Zaken DG Belastingdienst

DG Douane DG Toeslagen

DG Belastingdienst

portfoliomanagement

Kwaliteit IV organisatie Transitieaanpak voor realiseren

verbeteringen gestart

Wijzigingsprocedures
beschreven testproces

ontbreekt hierin

Scripts geinventariseerd nadere

analyse noodzakelijk

Beheer conflicterende

muteerrechten nog niet

voidoende

Changemanagement DG Belastingdienst

Bedrijfsvoeringsfunctio
naliteiten IT applicaties

Logische

toegangsbeveiliging

DG Belastingdienst

DG Belastingdienst DG

Douane

Interne beheersing

Garantieregeling

leverancierskredieten

Control op Europese

afdrachten

Beoordeien eindafrekeningen

gestart

Systeemtoezlcht krijgt vorm

Generale Thesaurie

SG duster

Toezicht op

risicoregelingen

Inkoopbeheer

Verplichtingenbeheer en

prestatieverklaringen

Verbeterde procedure in

uitvoering genomen

DG Rijksbegrotlng

Verbetermaatregelen zijn

geimplementeerd

DG Belastingdienst DG

Douane DG Toeslagen

V opgelost• licht ■ gemiddeld O ernstig
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Hoewel wij zien dat de afgelopen maanden voor vrijwel alle bevindingen voortgang
is geboekt verwachten wij dat met name voor de meer hardnekkige en complexe

bevindingen veel aandacht nodig is en het nog enige tijd in beslag kan nemen

voordat deze bevindingen opgeiost kunnen zijn Een bevinding is opgeiost als de

genomen verbetermaatregeien aantoonbaar werken

In de navoigende paragrafen zullen wij per bevinding ingaan op de stand van zaken

3 3 Bevindingen in het IT beheer

3 3 1 IV portfoliomanagement

SG duster DG Fiscale zaken DG Belastingdienst DG Douane DG Toeslagen

Het IV portfoiiomanagementproces is gericht op het prioriteren van het ontwikkelen

en onderhouden van IT faciiiteiten rekening houdend met wetgeving beheer en

onderhoud modernisering en vernieuwing Het managen van het IV portfoiio is

beiangrijk om te bepalen hoe de schaarse ICT capaciteit wordt ingezet Het integraie
IV concernportfoiio van Beiastingdienst Douane en Toesiagen wordt besproken in

het overkoepeiend driehoeksoverieg tussen

Persoonsgegevens ] COOrdinerend Opdrachtgever en Persoon5gegeven5~§ejrsoonsgegev^ns
enF^ersoonsgegevenKopdrachtnemers De bewindspersonen worden periodiek

gemformeerd over de ontwikkeiingen en beiangrijke keuzes in het IV

concernportfoiio

] eigenaarPersoonsgegevens

Besloten is om de beschikbare capaciteit uitgedrukt in IV dagen te comparti
menteren en deze toe te wijzen aan de Beiastingdienst Douane en Toesiagen Eike

organisatie is zelf verantwoordelijk om risico s nieuwe prioriteiten en consequenties
te managen ledere vier maanden wordt binnen het compartiment het portfolio

geactualiseerd en wordt weer vier maanden verder gekeken Probiemen die niet

binnen het eigen compartiment kunnen worden opgeiost worden voorgeiegd aan de

overkoepeiende driehoek Omdat Douane en Toesiagen gebruik maken van

opiossingen die door de Beiastingdienst gerealiseerd worden bestaat een grote

onderlinge afhankelijkheid Op dit moment wordt gewerkt met een IV concern

jaarportfolio dat driemaal per jaar zal worden geactualiseerd Dit najaar wordt de

stap gezet naar een IV concern meerjarenportfolio waarbij meerjarig de comparti

mentsverdeling voor Beiastingdienst Douane en Toesiagen wordt voorgesteld

De spanning op het portfolio neemt toe doordat de vraag toeneemt De toegenomen

vraag is een gevolg van onder meer de noodzakelijke vervanging van ICT systemen
arrest box 3 en overbruggingswetgeving box 3 herstel FSV en Toesiagen en het

AVG BIO en Archiefwet compliant maken van de meest kritische bedrijfsprocessen
Het beschikbaar stellen van meer geld om de bezetting op orde te krijgen biedt

beperkt mogelijkheden gezien de huidige arbeidsmarkt Dit maakt de noodzaak voor

scherpe keuzes tijdens het vaststellen van het meerjarenportfolio nog belangrijker
Hoewel het lastig kan zijn om de impact van ontwikkelingen aan te geven is het

beiangrijk trajecten tijdig en zo goed mogelijk te kwantificeren om verdringings
effecten duidelijk te maken

Wij zijn positief over de stappen die gemaakt zijn in het portfoliomanagement en de

ingezette ontwikkeling naar een meerjarig IV concern portfolio Voor het meerjarig

portfolio wordt een opzet gemaakt hoe de IV uitdagingen moeten worden opgepakt

waarbij verschillende scenario s zijn beschreven met bijbehorende prioriteiten
Hiermee worden probiemen door de organisatie zelf onderkend en kunnen steeds

betere keuzes worden gemaakt Wij hebben begrepen dat dit proces in 2023

ondersteund zal worden met een portfolio tool

Aandachtspunten om de voorspelbaarheid en bestuurbaarheid van het portfolio

proces te vergroten zijn onder meer een beter inzicht in de beschikbare capaciteit

uitgedrukt in IV dagen en het in kaart brengen van benodigde en beschikbare

competenties in aansluiting op een meerjarig personeelsplan
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In onderstaande gaan wij ter nadere toelichting in op specifieke problematiek die in

het kader van het portfolio speelt bij de Belastingdienst en Douane

Belastingdienst
Het programma Modernisering IV Landschap MIV dat gestart is in 2017 eindigt dit

jaar Het doel van dit programma is om het achterstallig onderhoud van systemen
te reduceren Het achterstallig onderhoud wordt daarbij uitgedrukt in een

percentage technische schuld i
van alle applicaties Hoewel de technische schuld

daalt constateren wij tegelijkertijd dat er voor ketens met belangrijke applicaties
voor heffing en inning van belastingen nog werk te doen is om de

continuiteitsrisico s beheerst te houden Het betreft de ketens Loonheffingen

Omzetbelasting Innings Betaiingsverkeer en Autoheffingen waarbij het

reduceren van het achterstallig onderhoud op onderdelen stagneert

Douane

Er zijn belangrijke knelpunten binnen het bestaande portfolio als gevolg van het

doorschuiven van ontwikkelingen en implementatie van de Europese wetgevende

trajecten Dit brengt diiemma s met zich mee en moeten keuzes gemaakt worden

Zo haait Nederland de deadline niet voor de implementatie van de Europese
horizontale accijnsrichtlijn Douane treft momenteel maatregelen om

geautomatiseerde ondersteuning op tijd beschikbaar te krijgen zodat de

vervoersbewegingen van accijnsgoederen tussen lidstaten door kan blijven gaan

Vanuit de Douane heeft inmiddels overleg met belde staatssecretarlssen en de ED

plaatsgevonden en zijn de Tweede Kamer en het bedrijfsieven geinformeerd Ook

heeft de Douane de ED recentelijk geinformeerd over de grote uitdagingen met IT

implementatie voor het project DWU Douanewetboek van de Unie De herziening
van het wetboek vereist wijzigingen in het IT landschap Meerdere van deze

onderdelen zijn vertraagd Samen met de EU wordt gezocht naar tussentijdse

mitigerende maatregelen

3 3 2 Kwaiiteit IV organisatie
DG Belastingdienst

De directle IV van de Belastingdienst speelt een belangrijke rol In het vernleuwen en

onderhouden van de IT applicaties In 2020 is het ICT verbeterprogramma van start

gegaan een driejarig verbetertraject met als doel de ICT uitvoeringsorganisatie en

de storing op de uitvoering van de ICT projecten binnen de Belastingdienst zodanig
te verbeteren dat deze doelmatiger en effectiever kan opereren ondersteund door

een tijdige en betrouwbare informatievoorziening Het programma wordt naar

verwachting eind 2022 afgerond

Wij hebben vastgesteld dat een groot aantal initiatieven in opzet en bestaan gereed

zijn en worden overgedragen aan de lijnorganisatie De aankomende periode staat

in het teken om de initiatieven werkend te krijgen Voor een aantal nog niet

afgeronde initiatieven heeft de Belastingdienst een overdrachtsdocument opgesteld

De Belastingdienst is gestart met de transitieaanpak IV voortbrenging voor het

geintegreerd werkend krijgen van alle resultaten Hiermee wordt gekozen voor een

aanpak die de Integrale besturing op de Implementatie en werking van de resultaten

van het ICT verbeterprogramma oppakt waarmee beoogd wordt een verbeterde

verbinding te creeren tussen met name portfolio business en IV transitie

Door herijkt samenspel tussen alle betrokken onderdelen en in het bijzonder
tussen business en IT beoogt de Belastingdienst een efficientere en effectievere

wijze van integrale voortbrenging van IV en processen en een IT landschap dat

^
De technische schuld is afkomstig uit interne rapportages van de Belastingdienst en wordt

gemeten volgens een interne aanduiding van achterstaliig onderhoud en veroudering
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uiteindelijk beter aansluit op de vragen vanuit politiek en de samenleving De

doorlooptijd van dit programma is volgens mededeling nog minstens drie jaar

Wij vragen uw aandacht voor een verdere uitwerking van de storing voor de herijkte

transitieaanpak op verschillende niveaus van strategisch tot operationeel Dit dient

aan te siuiten op de ketenbenadering Multidiscipiinaire samenwerking is hiervoor

belangrijk Daarnaast is het beiangrijk om monitoring in te regeien waarmee kan

worden vastgesteid dat beiangrijke veranderdoeisteiiingen en daaruit afgeieid de

beoogde effecten van het ICT verbeterprogramma worden gereaiiseerd

3 3 3 Changemanagement
DG Belastingdienst

Vanwege de grote impact die wijzigingen in IT systemen kunnen hebben is het

noodzakeiijk dat toereikende procedures zijn opgesteid en geimpiementeerd voor

wijzigingsbeheer De Beiastingdienst heeft hier de afgeiopen periode aan gewerkt
door het doorontwikkelen van diverse kadersteiiende documenten

Wij hebben vastgesteid dat inmiddeis voor eike keten de wijzigingsprocedures zijn
beschreven Voor het verder verbeteren van de wijzigingsprocedures adviseren wij
om in de procesbeschrijving een gedetaiiieerde uitwerking van het testproces op te

nemen inciusief de roi van testcoordinator met bijbehorende verantwoordeiijk
heden Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de wijze waarop de testpiannen
testdocumentatie en testrapportage aansiuiten op de teststrategie Verder is het

wenseiijk dat in de procedurebeschrijving voor aiie ketens ook de opdracht

verstrekking van doorvoeren van softwarewijzigingen op basis van een vrijgave
advies wordt uitgewerkt

Ais gevoig van deze bevindingen blijft het verhoogde risico aanwezig dat wijzigingen

onvolledig ongestructureerd of niet aantoonbaar worden doorgevoerd in de IT

systemen

Voor het monitoren van het wijzigingsproces zijn interne controlepiannen opgesteid

3 3 4 Bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten in TT applicaties en scriptgebruik
DG Belastingdienst

Eerder hebben wij geconstateerd dat vanwege het ontbreken van toereikende

bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten in systemen veelvuidig gebruikt wordt gemaakt van

scripts om gegevens uit systemen te haien of gegevens in de database aan te

passen Hoewel het gebruik van scripts mogeiijkheden biedt voor de organisatie om

op elk moment op een vrij gemakkelijke wijze in te speien op de behoefte van

gebruikers brengt het ook risico s met zich mee Dit geldt vooral in gevallen waarbij
direct in de productieomgeving wordt gewerkt Het verdient daarom de voorkeur om

het gebruik van scripts zoveel ais mogeiijk te beperken door vooraf een

inventarisatie te doen naar de wensen van de gebruikers Dit zorgt ervoor dat de

benodigde functionaliteiten al bij het ontwerp en ontwikkeling van nieuwe applicatie
kunnen worden meegenomen

Voor de in gebruik zijnde applicaties heeft de Belastingdienst in het eerste kwartaal

van 2022 een inventarisatie van het scriptgebruik afgerond Het doel van deze

inventarisatie was om na te gaan welke scripts er zijn en hoe vaak deze worden

gebruikt Het is van beiang om vanuit de resultaten van de inventarisatie op het

scriptgebruik zicht te krijgen op de risicovolle scripts en zolang de functionaliteiten

nog niet in de applicaties zijn geimpiementeerd aanvullende maatregelen te treffen

Dit om het risico op fouten met impact te reduceren

Wij vragen verder aandacht voor het ontbreken van procedurebeschrijvingen voor

het aanmaken en onderhouden van scripts Gezien de impact die scripts kunnen
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hebben zijn procedures belangrijk omdat hiermee kaders voor het gebruik worden

gegeven

3 3 5 Logische toegangsbeveiliging
DG Belastingdienst DG Douane

Logische toegangsbeveiliging is een belangrijke waarborg tegen ongewenste

functievermengingen in IT systemen waarmee niet legitieme handelingen in IT

applicaties kunnen worden gereduceerd

Belastingdienst

Wij hebben eerder geconstateerd dat met name het beheer op de SOD lijsten Mjst

waarop staat welke functies in combinatie niet mogen voorkomen voor applicaties
niet op orde is Het in begin 2020 vastgestelde governance model voor logische

toegangsbeveiliging waarin de kaders zijn opgenomen voor logische

toegangsbeveiliging inclusief het beheer van de SOD is nog steeds niet volledig

geimplementeerd Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe applicaties De

Belastingdienst geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van mede

werkers met de vereiste kennis en ervaring Hierdoor speelt nog steeds het risico op

onvolledig zicht op mogelijke functievermenging in de IT systemen

Wij constateren dat de voortgang beperkt is Wij adviseren om bij de dienst

onderdelen te inventariseren wat nodig is om de vereiste functiescheidingen in

systemen in te richten en te monitoren en hen hierin faciliterend te ondersteunen

Voor de lange termijn is het belangrijk om voldoende kennis en kunde bij de

dienstonderdelen op te bouwen zodat ze zelf in staat zijn om de functiescheidingen
te onderhouden

Douane

Douane geeft aan een traject te zijn gestart om het proces van conflicterende

muteerrechten CMR onder de loep te nemen De doelstelling van dit traject is om

te komen tot een nieuwe set SOD regels gebaseerd op de laatste inzichten en

actuele risico s De SOD lijst wordt opgenomen in het Identity Management Systeem
IMS IMS houdt hiermee directe toekenning van de combinatie van conflicterende

muteerrechten tegen Wanneer Douane vervolgens kiest om de SOD lijst te negeren

ontstaat een CMR en zijn aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk om het

risico te mitigeren Vanwege het arbeidsintensieve karakter van het doorlichten

verwacht Douane dit traject in het tweede kwartaal van 2023 volledig af te ronden

3 4 Bevindingen in interne beheersing

3 4 1 Garantieregeiing leverancierskredieten

Generale Thesaurie

Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 gold de garantie-

regeiing herverzekering leverancierskredieten De Staat heeft deze maatregel in de

coronacrisis getroffen om het stilvallen van de kortlopende kredietverlening door de

private verzekeringssector te voorkomen De volledige portefeuilles van zeven

private verzekeraars die aan deze regeling deelnemen zijn voor deze periode
herverzekerd bij de Staat

Met de verzekeraars is afgesproken dat de eindafrekeningen over 2020 eind mei

2022 ingediend zouden worden Eind September 2022 zouden de eindafrekeningen
over 2021 volgen De eindafrekeningen over 2020 komen momenteel binnen Een

externe accountant onderzoekt de eindafrekeningen en zal de bevindingen op het

gebied van rechtmatigheid en getrouwheid rapporteren aan de Staat zodat de Staat

hier vervolgens een oordeel over kan vormen
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Wij starten met onze werkzaamheden nadat wij de uitkomsten van de vaststellingen
van het ministerie hebben ontvangen We merken hierbij op dat schade uitkeringen
en recuperaties nog enkele jaren kunnen doorlopen

3 4 2 Control op EU afdrachten

SG duster

Het ministerie van Financien is verantwoordelijk voor de ramingen de

berekeningen de betalingen en de interne beheersing van de Nederlandse

afdrachten aan de Europese Unie De afdrachten bestaan uit douanerechten een

heffing op geharmoniseerde BTW grondslag een afdracht op basis van het bruto

nationaal inkomen en een afdracht voor niet gerecyclede piastic verpakkingen Deze

afdrachten staan op de begroting van het ministerie van Buiteniandse Zaken BZ

De directie FEZ heeft in 2021 een extern onderzoek iaten uitvoeren naar de interne

beheersing van de Europese afdrachten Onderzoeksvraag was in hoeverre de

interne beheersing en controi op de Europese afdrachten voidoende is ingebed en

hoe deze verbeterd kan worden Na afronding van dit onderzoek zijn de

aanbevelingen uitgewerkt in actiepunten en verbetermaatregeien Dit betreft onder

meer het opstelien van beschrijvingen ter verduideiijking van procedures het

maken van afspraken over het beieggen van een aantal taken het uitvoeren van

checks op de afdrachten voordat deze ter beschikking worden gesteid en de wijze
van documenteren en archiveren

Wij hebben de opzet van de verbetermaatregeien in de eerste maanden van 2022

onderzocht en enkeie aanpassingen voorgesteid die inmiddeis zijn opgevoigd De

verbetermaatregeien zijn voor een groot deei in uitvoering genomen Een beiangrijk

aandachtspunt betreft de afdrachten van douanerechten Onze verwachting is dat

het nog langere tijd zal duren voordat de interne beheersing bij Douane gericht op

de juistheid en voiiedigheid van deze afdrachten van voidoende niveau is en werkt

Dit betekent dat de risico s met betrekking tot de juistheid en voiiedigheid van deze

afdrachten blijven bestaan 0ns onderzoek naar bestaan en working van de interne

beheersing is inmiddeis gestart

3 4 3 Toezicht op risicoregelingen
DG Rijksbegroting

Het aangaan van nieuwe garanties en leningen is aan strenge regels gebonden Er

geldt een nee tenzij beleid wat is uitgewerkt in het beieidskader risicoregelingen
Dit beieidskader schrijft voor dat de ministerraad aan de hand van een toetsings
kader besluit over een voorstel voor een nieuwe of wijziging van een bestaande

garantieregeling lening of achterborgstelling

In 2021 is voor het uitvoeren van toezicht op risicoregelingen een heldere procedure

opgesteld en geimplementeerd De daarin opgenomen werkwijze gericht op de

borging van de naleving van deze begrotingsregel is bij het ministerie van Financien

in uitvoering genomen en bij andere departementen onder de aandacht gebracht In

ons auditrapport over 2021 vroegen wij nog aandacht voor een aantal verbeter

punten die betrekking hebben op het vastleggen in welke gevallen een toetsings
kader moet worden opgesteld de tijdige en volledige dossiervorming zodat het

besluitvormingstraject navoigbaar is en het uitvoeren van control op de naleving
van de procedure

Wij zijn onlangs gestart met ons vervolgonderzoek De voorlopige uitkomsten van

dit onderzoek geven een positief beeld
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3 5 Bevinding in het inkoopbeheer

3 5 1 Verplichtingenbeheer en prestatieverklaringen
DG Belastingdienst DG Douane DG Toeslagen

Voor het op orde krijgen van het verplichtingen en inkoopbeheer inclusief

prestatieverklaring is de afgeiopen jaren veei werk verzet Desondanks bieken de

fouten uit de steekproefcontroies van het afgeiopen jaar reiatief hoog met een

toierantieoverschrijding voor de aangegane verplichtingen tot gevoig Deze fouten

betroffen in belangrijke mate het inhuurproces van tijdeiijk personeel maar ook in

de overige materieie uitgaven werden fouten gevonden

Als gevoig hiervan heeft de Belastingdienst aanvullende maatregelen getroffen
waarvan een deel al is geimplementeerd Zo is het interne controleplan aangepast
en is de personele bezetting van het interne controleteam op orde gebracht Wij
zien een goede ontwikkeling in het kader van de oordeelsvorming van dit team

Verder zijn zogenaamde gatekeepers aan het inhuurproces toegevoegd Deze

gatekeepers doen nog een laatste check op het contract en de dossiervorming
voordat de verplichting wordt aangegaan en geboekt Voor het bewaken van de

openstaande verplichtingenstand en het tijdig signaleren van ontbrekende prestatie-

verklaringen zijn signaallijsten ontwikkeld Wij hebben het effect van deze maat-

regelen nog niet kunnen vaststellen omdat de maatregelen pas medio 2022 zijn

geimplementeerd

De Belastingdienst is voornemens om de bevindingen van de gatekeepers te

analyseren en na te gaan wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn voor het

tegenhouden van verplichtingen die moeten worden aangegaan en deze zo nodig
van passende interventies te voorzien Wij vinden dit een goede ontwikkeling voor

het structureel verbeteren van het inhuurproces Ook constateren wij dat in de

administratie veel correcties worden aangemaakt vanwege de boekingsgangen die

het administratief systeem afdwingt Dit maakt de administratie minder over

zichtelijk en verhoogt de kans op fouten Storing op houding en gedrag om af te

dwingen dat de afgesproken procedures beter gevolgd worden kan ook helpen bij
het verbeteren van het inkoop en verplichtingenbeheer

Douane en Toeslagen maken voor hun inkopen gebruik van dienstverlening door

dienstonderdelen van de Belastingdienst Voor het op orde krijgen van het

verplichtingen en inkoopbeheer werken zij samen met deze dienstonderdelen
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4 Nieuwe ontwikkelingen in het beheer en

overige onderwerpen

Inleiding4 1

In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste ontwikkelingen die kunnen leiden

tot nieuwe beheerbevindingen vanuit onze wettelijke controletaak Ook gaan we in

op overige onderwerpen die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering

4 2 Herstel Toeslagen

4 2 1 Wetsvoorste Hersteioperatie Toeslagen nog niet goedgekeurd
Voor verschiliende maatregeien voor gedupeerden van de toeslagenaffaire zoais de

Catshuisregeiing de compensatieregeiing en kwijtschelding van private schulden

zijn in 2021 beleidsbesiuiten genomen vooruitlopend op de Wet hersteioperatie

Toeslagen In 2022 zijn voor verschiliende nieuwe maatregeien tevens beieids

besluiten genomen zoais het Besiuit ondersteuning ouders in het buiteniand De

uitvoering van nieuwe maatregeien is gestart voortlopend op de goedkeuring van

het wetsvoorstel

In juni 2022 heeft de staatssecretaris het wetsvoorstei bij de Tweede kamer

ingediend Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen

Momenteel is het wetsvoorstel nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer

Toeslagen verwacht dat het wetsvoorstel binnenkort wordt goedgekeurd en dat de

wet in november 2022 ingaat

Wij willen u wijzen op de risico s die samenhangen met het gebruik van beleids

besluiten en benadrukken dat wanneer de genomen beleidsbesiuiten niet in de voile

omvang en met terugwerkende kracht bij wet worden geformaliseerd dit ertoe kan

leiden dat verplichtingen uitgaven en kwijtscheldingen onrechtmatig zijn wegens

het ontbreken van een wettelijke grondslag

4 2 2 Risico onterechte compensate en stapeUng bij de hersteioperatie toeslagen

Bij het inrichten van het gehele herstelproces zowel van de eerste toets als de

integrale beoordeling is een afweging gemaakt tussen zorgvuldigheid en snelheid

Gevolg van het beleid om gedupeerden ruimhartig en snel te compenseren is dat

onvermijdelijk personen uiteindelijk compensatie ontvangen voor wie deze niet

bedoeld was Het gevolg van het beleid is dat dit risico s heeft voor de rechtmatig
heid bij de uitvoering van de regelingen Dit is destijds bij het maken van de keuzes

ook gecommuniceerd aan de Tweede Kamer

Door de in de beleidsbesiuiten en het wetsvoorstel voor de hersteioperatie toeslagen

opgenomen koppeling bestaat het risico van stapeling van onterechte betalingen en

kwijtscheldingen Als op basis van de uitkomst van de eerste toets gedupeerdheid
wordt vastgesteld dan begint niet alleen de uitbetaling van de Catshuisregeiing
maar start ook het kwijtschelden van schulden en andere regelingen Toeslagen
heeft bij de destijds gemaakte beleidskeuzes de foutkans bij de Catshuisregeiing

ingeschat op 2 5 en dit met de Tweede Kamer gecommuniceerd Toeslagen heeft

nog geen inschatting gemaakt van de foutkans in andere regelingen en

kwijtscheldingen Wij bevelen aan ook voor de andere regelingen kwijtscheldingen
een foutkans te berekenen en te onderbouwen
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Vender merken wij op dat de rechtmatigheid van de tegemoetkomingen die op basis

van de regeling Ouders in het Buitenland worden uitbetaald niet altijd kan worden

vastgesteld Dit is een gevolg van de gekozen procesinrichting waarbij ouders

verzocht worden facturen in te dienen geen verpiichting

4 2 3 Ruimhartig compenseren

In de lOe Voortgangsrapportage van Toeslagen VGR is uiteengezet dat de herstel

operatie erop is ingericht en blijft om gedupeerden ruimhartige compensatie te

verienen en dat bij de totstandkoming van de regelgeving vanuit de gekozen

ruimhartigheid rekening is gehouden met de mogelijkheid van een zekere over

compensatie In deze VGR is ook het risico op excessieve overcompensatie
vermeld Voigens Toesiagen is dit het gevolg van bewuste poiitieke en beleidsmatige
keuzes Daarnaast bestaan er signaien van overcompensatie verband houdend met

onder meer de vraag hoe het recht op compensatie wordt vastgesteld bij de

beoordeiing

Toeslagen heeft aangegeven dat in recent gehouden werksessies een selectie van

de meest voorkomende casuistiek besproken is en analyses worden gemaakt

primair met het doel om de beoordeiing in de eerste toets en integrale beoordeiing
beter op elkaar af te stemmen Wij zijn positief over deze initiatieven om de

gevolgen van het ruimhartig beleid te verduidelijken en bevelen aan om verder

onderzoek uit te voeren Leereffecten kunnen gebruikt worden bij nieuwe

herstelmaatregelen en het verbeteren van processen van Toeslagen maar ook ten

behoeve van andere herstelmaatregelen van de overheid

4 3 Herstel Belastingdienst

4 3 1 Box 3

In verband met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 voor box 3

lopen sinds 2022 meerdere herstelacties bij de Belastingdienst Deze hebben

betrekking op de massaal bezwaarmakers 2017 2020 de groep mensen die aangifte
heeft gedaan van inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021 en de aanslagen
over 2017 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden of

nog niet zijn vastgesteld Daarnaast is tot de invoering van een stelsel op basis van

werkelijk rendement een overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen Deze

herstelacties hebben een grote impact op de organisatie Voor de groep massaal

bezwaarmakers 2017 2020 was de gestelde deadline voor herstel 4 augustus 2022

Wij hebben vastgesteld dat het proces voor dit herstel goed is ingericht en is

geimplementeerd Wij zullen de komende maanden nog controles uitvoeren op de

rechtmatige betaling van de teruggaven

4 3 2 Verjaringen
De Belastingdienst heeft belastingschulden laten verjaren met als gevolg dat de

bedragen die de Belastingdienst nog te goed had niet meer kunnen worden

ingevorderd Na deze constatering zijn eind 2020 verbeteringen in het proces

doorgevoerd om verjaringen te voorkomen De herstelactie zelf liep door tot en met

2022 en is door de Belastingdienst inmiddels nagenoeg afgerond Wij zullen de

afwikkeling van deze hersteloperatie in het vervolg van 2022 beoordelen

Controlfunctie4 4

De directie FEZ vervult als concerncontroller de centrale controlfunctie binnen het

ministerie van Financien met ondersteuning van de decentrale controllerfuncties bij
de DG s Een goed ontwikkeld stelsel van toezichts en adviesrollen is van groot

belang om aantoonbaar in control te zijn door risico s te kennen

risicobeheersingsmaatregelen te nemen en de werking en het effect daarvan

periodiek vast te stellen
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Centrale controlfunctie

Wij constateren dat de directie FEZ de afgelopen maanden veel aandacht heeft

besteed aan het structureel verbeteren van de controlfunctie FEZ is bezig met een

verbeterslag en wii zoveel als mogelijk proactief betrokken en aan de voorkant

meedenkend de controlrol vervullen Naast bestaande activiteiten zoals de

planning en controlcyclus en de monitoringcommissie voor de voortgang van

geconstateerde onvolkomenheden en bevindingen worden verbeteringen en nieuwe

activiteiten geinitieerd

In September van dit jaar is het programme Toezicht en Advies Financieel Beheer

FEZ Financien gestart Doelstelling van dit programma is om risico s op het gebied
van financieel beheer duidelijker en vollediger in beeld te krijgen waardoor tekort

komingen op het gebied van rechtmatigheid en getrouw beeld tijdig worden

gesignaleerd en daar waar mogelijk worden voorkomen Flet programma zal in de

komende maanden verder vorm krijgen en heeft een doorlooptijd van een jaar

In de tweede helft van 2022 zullen ervaringen worden opgedaan met het verbeteren

van de tussentijdse afsiuiting De verbeteringen zijn met name gericht op risicovolle

onderdelen in de administraties het corrigeren van onjuiste boekingen en het tijdig
afstemmen van verslaggevingsvraagstukken Coordinatie vindt plaats vanuit een

begeleidingscommissie die als doel heeft het jaarverslagtraject beter te stroomlijnen
en de druk op de jaarafsiuiting te verminderen Belangrijk aandachtspunt is het

maken van goede werkafspraken over de tijdige aanlevering van benodigde
informatie

Met deze ontwikkelingen laat FEZ zien een goede slag te maken met het

systematisch verbeteren van de interne toezicht en adviesrol

De decentrale controlfuncties bij de Belastingdienst Douane en Toeslagen zijn

belangrijk ter ondersteuning van de centrale controlfunctie In onderstaande gaan

wij in op enkele aandachtspunten

Douane

In 2021 is de directie Financien Controle F C ingericht bij de Douane Bind 2021

heeft de directie F C een visiedocument opgesteld waarin is uitgeschreven wat er

nodig is en welke stappen de Douane gaat nemen om te komen tot een toekomst

bestendige financiele functie Ook laat Douane een onderzoek uitvoeren door een

externe partij om meer inzicht te verkrijgen in de juiste positionering van de rollen

taken en verantwoordelijkheden binnen de financiele functie

Daarnaast is Douane al enige tijd bezig met projecten om de interne beheersing van

onder andere de grote geldstromen accijnzen en douanerechten te verbeteren Wij
vinden het een goede ontwikkeling dat binnen de Douane al enige tijd wordt

onderkend dat het financieel beheer verbetering behoeft en onderschrijven de

verschillende initiatieven Ondanks de verbeterinitiatieven en bredere

bewustwording zien wij echter beperkte voortgang in het realiseren en

implementeren van verbeteringen en zorgen de initiatieven vaak vooral voor meer

inzicht De Douane loopt nog steeds risico s voor de juistheid volledigheid en

rechtmatigheid van in het bijzonder de grote geldstromen Ook de stuurinformatie

voor de grote geldstromen is nog niet voldoende ingeregeld en de betrouwbaarheid

van de beschikbare informatie laat zich niet vaststellen Wij bevelen aan om

periodiek te her prioriteren de planning te actualiseren en strikte monitoring in te

richten op implementatie en afronding
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Toeslagen
De bezetting van de controlfunctie bij Toeslagen is verbeterd en in 2022 is de eerste

lijns control bij DG Herstel ingevuld zodat de controlfunctie vender versterkt kan

worden Momenteel wordt gewerkt aan het opiossen van tekortkomingen ten

aanzien van inkoop en verplichtingenbeheer We merken vender op dat er een

zwaar beroep wordt gedaan op de controlfunctie vanwege de herstelactiviteiten voor

de gedupeerden van de toeslagenaffaire

Beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik M O beleid4 5

Belastingheffing en toeslagen zijn gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik
M O omdat de hoogte van de heffing en de verplichting tot het betalen

afhankelijk zijn van gegevens die belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zelf

verstrekken Het tegengaan van M O is een gei ntegreerd onderdeel van het

handhavingsbeleid van de Belastingdienst Douane en Toeslagen

Voor het registreren van risicosignalen werd FSV gebruikt Uit onderzoek bleek dat

het gebruik van dit systeem op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene

Verordening Gegevensbescherming AVG Daarom is de FSV op 27 februari 2020

uitgezet en daarna niet meer gebruikt Het niet ter beschikking hebben van fraude

signaieringsinstrumenten geeft risico s voor M O

Belastingdienst
In de uitvoering van zijn kerntaak streeft de Belastingdienst naar compliance Dit is

de bereidheid van burgers en bedrijven om zoveel mogelijk uit zichzelf de fiscale

verplichtingen na te komen Een goede Plan Do Check Act PDCA cyclus is

noodzakelijk voor het omgaan met compliance risico s en dient daarom deel uit te

maken van het M O beleid en het toezicht In 2021 is onder meer gerapporteerd
over beperkingen in het uitgevoerde toezicht en de PDCA cyclus

De Belastingdienst kampt met onderbezetting ten opzichte van de formatie en met

omvangrijke personele bewegingen instroom doorstroom en uitstroom Uit de

doorde directies opgestelde werklastanalyses blijkt een onevenwichtigheid tussen

de geplande werklast en de aanwezige capaciteit Dit zorgt voor druk op de

capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van de handhaving Naast de

onderbezetting en de personele bewegingen is er afgelopen jaren sprake van

inslagen zoals box 3 welke eveneens ten koste gaan van de voor handhaving
beschikbare capaciteit Een task force is ingezet om het keuzeproces van 2022 van

de directies Grote Ondernemingen Midden en Klein Bedrijf en Particulieren

inzichtelijker te maken

Om te komen tot een verbeterde PDCA cyclus voor de handhaving inclusief het

voorkomen en tegengaan van M O maakt de Belastingdienst gebruik van de

Strategische Ontwikkelagenda Handhaving Belastingdienst SOHB Doel van de

SOHB is om de uitvoering en handhaving door de Belastingdienst als geheel op een

hoger plan te brengen De SOHB werkt langs vier ontwikkellijnen strategie inzicht

kiezen en evalueren De uitvoering van de SOHB moet leiden tot een

gestructureerde PDCA cyclus De streefdatum is 2024 Tevens is een actieplan
Toezicht ontwikkeld Aan de hand van dit actieplan worden de mogelijkheden
verkend hoe om te gaan met de risico s die zijn geconstateerd uit een interne

analyse van een daling van het niveau van toezicht achteraf Dit gebeurt door meer

inzicht te bieden in de voor toezicht beschikbare personele capaciteit meer inzicht

te krijgen in de effectiviteit van het toezicht en de verdere versterking van de

betrokkenheid van de Belastingdienst bij de vereenvoudiging van wet en

regelgeving

De Belastingdienst heeft toegezegd de Tweede Kamer in het najaar te informeren

over het niveau van toezicht waarbij ook in kaart wordt gebracht hoe de mix van

het toezichtinstrumentarium zich heeft ontwikkeld en waar mogelijk welke effecten

dit heeft op de compliance en nalevingstekorten
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Douane

Het M O risico voor Douane betreft het heffen van te lage douanerechten of

accijnzen vanwege het risico van niet juiste opgaven door bedrijven Hiervoor heeft

Douane het Handhavingsplan Douane 2022 opgesteld In dit pian is uitgewerkt hoe

de Douane het toezicht heeft vormgegeven In de praktijk worden bij de uitvoering
van het toezicht soms andere keuzes gemaakt De Douane heeft naar aanleiding
van de bevindingen uit 2021 verbetervoorsteiien uitgewerkt voor het proces

binnenbrengen van iadingen voor de douanerechten en het cyclisch toezicht Wij
verwachten van de Douane dat kan worden onderbouwd wat dit betekent voor de

effectiviteit van het toezicht

Herstel Toeslagen
De uitvoering van verschiiiende hersteiregeiingen is gestart zonder dat er beieid is

uitgewerkt hoe te handeien bij bewezen ernstig misbruik Momenteei wordt een

kader uitgewerkt

4 6 Inforinatiebeveiliging

In vervoig op het driejarig centrale informatiebeveiiigingsplan IB plan dat in 2021

afliep steit het ministerie van Financien een nieuw driejarig IB pian op waarin de

adviezen uit uitgevoerde IB onderzoeken worden opgevoigd De beiangrijkste
adviezen hebben betrekking op het vergroten van het inzicht vanuit kaderstelling en

monitoring door de departementaie van FinancienPersoonsgegevens

Daarnaast wordt opvolging gegeven aan de uitkomsten en aanbevelingen van een

Red Teaming onderzoek^ en aan onze aanbeveiing om dergeiijke onderzoeken uit te

breiden naar andere DG s van het ministerie Wij hebben begrepen dat de roadmap
in concept gereed is De programmalijnen zijn uitgewerkt en onderliggende
activiteiten zijn bepaald Op dit moment wordt gekeken naar de volgorde van

activiteiten over een meerjarige periode De start van uitvoering iigt naar

verwachting in het vierde kwartaal van 2022

Naast deze nieuwe Red Teaming acties bestendigt het beieidsdepartement de IB

organisatie verder via structurele penetratietesten van kritieke en nieuwe

systemen Er loopt een programma om hier een jaarlijks terugkerende activiteit van

te maken Tevens heeft het ministerie van Financien zich aangesioten bij het

rijksbrede TIBER initiatief Threat Inteiiigence Based Ethicai Red teaming Hierbij
wordt in eerste instantie een gereedschapskist ontwikkeid voor technisch testen en

wordt het TIBER framework doorontwikkeld tot een passend framework voor de

overheid

Wij adviseren om voortgang te houden in de acties en te bewaken dat piannen tot

uitvoer komen

Belastingdienst
Vanaf 2021 dienen alle dienstonderdeien van de Beiastingdienst te verkiaren dat ze

voidoen aan de aan hen toegewezen Baseiine Informatiebeveiiiging Overheid BIO

controls Zij dienen in gevaiien waarin dit nog niet het gevai is hiervoor een

impiementatiepian op te steilen De Beiastingdienst geeft aan dat de impiementatie

achterblijft Als oorzaak wordt genoemd dat sprake is van schaarse capaciteit
Daarnaast is het een uitdaging om goede tooling bijvoorbeeld een Information

Security Management Systeem te implementeren

■ Red Teaming is het testen van de feitelijke cyber weerbaarheid van een organisatie door een aanvalsscenario uit

te voeren waarbij vooraf vastgesteid is wat het doeiwit is Cbijvoorbeeid het verkrijgen van toegang tot een kritiek

systeem Met deze methode wordt helder waar de zwakke piekken in de cyber verdediging van een organisatie
zitten Dit kan liggen in de factor mens organisatie of techniek
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Het risico blijft aanwezig dat name bij de bestaande processen en applicaties het IB

beleid onvoldoende wordt ontwikkeld Dit verhoogt de kans op incidenten inbreuken

op systemen en processen met mogelijke financiele en imagoschade als gevolg

Belastingdienst Caribisch Nederland

De Belastingdienst Caribisch Nederland BCN maakt gebruik van de Shared

Services Organisatie Caribisch Nederland SSO CN als ICT serviceverlener Bij SSO

CN is sinds 2018 sprake van een niet toereikende infbrmatiebeveiliging Acties zijn
ondernomen om SSO CN aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor een

goede IT dienstverlening en de samenwerking op te zoeken Wij hebben bij ons

onderzoek in augustus vastgesteld dat er in 2022 in opzet sprake is van een

duidelijke verbetering van het IT beheer inclusief de informatiebeveiliging In

november zullen wij de werking van het IT beheer beoordelen

Algemene verordening gegevensbescherming AVG4 7

De afgelopen jaren is een rijksbreed onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van

privacybescherming op het niveau van het departement De aanbevelingen uit dit

onderzoek zijn opgepakt zowel voor inzageverzoeken als voor het register van

verwerkingsactiviteiten Het rijksbrede onderzoek wordt in 2022 vervoigd De

resultaten van dit onderzoek volgen in de loop van het jaar in een separate

rapportage

De ernstige zorgen over het gebrek aan naleving van de AVG zijn meerdere malen

geuit en onder de aandacht gebracht door bijvoorbeeld de Autoriteit Persoons

gegevens AP De AP heeft aangegeven dat het noodzakelijk is een solide structuur

voor de borging van de privacy te reaiiseren waarna het ministerie van Financien

eind 2021 heeft besloten om een plan op te stellen

Het departementale actieplan Privacy op Orde 2021 2024 is tot stand gekomen
onder regie van de CIO van het beleidsdepartement in samenwerking de Belasting-
dienst Toeslagen en Douane Het plan beschrijft welke acties worden ondernomen

om de organisatie van de privacy op een hoger volwassenheidsniveau te tillen en zo

structureel te gaan voldoen aan de AVG en de Wet politiegegevens

Het plan is voorgelegd aan de AP en de observaties en adviezen worden opgevolgd
Het aangepaste actieplan wordt eind oktober verwacht samen met een periodieke

rapportage over de voortgang van het actieplan Wij zijn positief over deze voort

varende aanpak

Belastingdienst
In het kader van de AVG dient de Belastingdienst een verwerkingsregister bij te

houden Hierin staat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Door het ontbreken van een actueel verwerkingsregister en

gegevensbeschermingseffect beoordelingen GEB s heeft de Belastingdienst niet

alle verwerkingen in beeld en weet zij ook niet of er voldoende maatregelen

getroffen zijn en of de persoonsgegevens adequaat zijn beschermd

Het verbeteren en actualiseren van het verwerkingsregister verloopt moeizaam door

het capaciteitsgebrek en de nog onvoldoende samenwerking met de

datacoordinatoren Actualisatie van het verwerkingen register en tijdig opstellen van

de GEB s zijn in 2022 nog steeds aandachtspunten

Voor de GEB s hebben wij wel vastgesteld dat deze op deel processen worden

uitgevoerd Er ontbreekt een risicoanalyse op het niveau van de ketens waarvoor

domeinarchitecturen zijn opgesteld Hierdoor is er nog geen volledig beeld van de

AVG risico s binnen de ketens
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4 8 Herstel en veerkrachtplan

Dp 4 oktober is het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan HVP goedgekeurd
door de Raad van de Europese Unie Met dit plan maakt Nederland aanspraak op

€ 4 7 miljard uit de Europese Herstel en Veerkracht Faciliteit HVF Met de HVF

werkt Europa gezamenlijk aan duurzaam economisch herstel na de coronacrisis

Het HVP is opgebouwd uit 49 maatregelen verdeeld over tien verschillende

begrotingen Er is een programmadirectie opgericht bij de Generale Thesaurie die

systeemverantwoordelijkheid draagt voor de monitoring en uitvoering van het HVP

en het beschermen van de financiele belangen van de Unie inzake het HVF De

programmadirectie steunt op een decentraal systeem om daarmee nauw aan te

sluiten bij nationale verantwoordingssystematiek en implementatie In lijn met die

systematiek zijn de beleidsdirecties en de directies FEZ verantwoordelijk voor de

rechtmatige besteding van de middelen en het effectief functioneren van de

beheers en controlesystemen voor de geselecteerde maatregelen uit het HVP Deze

departementen zullen vanuit de uitvoerende rol door middel van rapportages

aangeven wat de voortgang is van het behalen van de mijipalen en doelstellingen
van deze maatregelen Nederland dient vanaf 2023 tot en met 2026 jaarlijks een

betalingsaanvraag in waarin verantwoording wordt afgelegd op welke wijze
de mijipalen en doelstellingen zijn behaald Op basis hiervan gaat de Europese
Commissie over tot betaling van de gelden De Auditdienst Rijk zal optreden als

auditautoriteit voor het HVP

Wij signaleren risico s voor de beheersing verantwoording en controle van deze

middelen Ten eerste is een deel van het geld dat Nederland heeft geschaard onder

de subsidieaanvraag voor het HVP eerder al uitgegeven aan bestaande projecten en

plannen onder meer in het kader van het Nationaal Groeifonds De verantwoording
hierover dient echter nog plaats te vinden en wel op basis van deels afwijkende en

vaak strengere EU regelgeving Hiermee gaat het risico gepaard dat een deel van de

aangevraagde subsidies alsnog wordt afgekeurd Ten tweede is nog onvoldoende

duidelijk hoe de algehele beheersing van het HVP in elkaar steekt en wat er op de

departementen afkomt op het gebied van de verantwoording en interne controle

Wij adviseren het volgende

Zorg zo snel als mogelijk voor een toereikend systeem voor interne beheersing
en verantwoording rekening houdend met de eisen die de EU aan het beheer en

verantwoordingen stelt Dit vraagt om een goed samenspel van de eerste en

tweede lijn op de departementen en de programmadirectie HVP bij het ministerie

van Financien Ook is een betrouwbare applicatie nodig waarin de uitvoerende

departementen de voortgang kunnen rapporteren

Blijf gedurende de gehele looptijd van de trajecten investeren in de relaties met

de vele uiteenlopende belanghebbende partijen en zorg dat voldoende en

duidelijke kaders worden meegegeven voor registratie en onderbouwing van de

te rapporteren informatie

4 9 Verzelfstandiging Douane en Toeslagen

In 2021 zijn Douane en Toeslagen zelfstandige DG s geworden binnen het ministerie

van Financien Het programme Ontviechting en Continuiteit is eind 2021 afgerond

waarbij nog lopende zaken zijn overgedragen aan de lijnorganisatie De onderlinge

afhankelijkheden tussen de uitvoerende DG s zijn op sommige gebieden nog erg

groot en het is niet altijd duidelijk hoe besluitvorming moet plaatsvinden wanneer

dat meer dan een uitvoerend DG raakt De haalbaarheidsonderzoeken voor de

dienstverlening door shared serviceorganisaties van de Belastingdienst zijn in 2022

afgerond Daaruit voortvioeiende kwaliteitsplannen moeten worden vastgesteld en

overlegstructuren moeten worden ingericht De in 2021 gemaakte afepraken voor

samenwerking met verschillende dienstonderdelen van de Belastingdienst zijn

voortgezet en geactualiseerd Het ontwikkelingsproces van de verzelfstandigde DG s

heeft een meerjarige looptijd Wij blijven de ontwikkelingen volgen
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5 Ondertekening

Den Haag 20 oktober 2022

Persoonsgegevens
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Ministerie van Financien

Datum

20 oktober 2022
Managementreactie Interim auditrapport 2022 ADR

Het algemene beeld dat Financien hard werkt aan verbetering van de

bedrijfsvoering en het financieel beheer naast het uitvoeren van alle reguliere
taken herkennen wij We zijn blij met de geschetste goede voortgang op veel

punten We onderkennen dat er punten zijn die hardnekkig zijn en meer tijd en

aandacht nodig hebben om tot een opiossing te komen We danken de ADR voor

haar aanbevelingen die wij meenemen bij de verdere aanpak van de

tekortkomingen zoals die al loopt binnen de verantwoordelijke

organisatieonderdelen In de bedrijfsvoeringsparagraaf bij het jaarverslag
verantwoorden wij ons nader over de gerealiseerde voortgang in 2022
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Inleiding

Algemeen

In deze managementletter doen wij tussentijds verslag van de uitkomsten van de

werkzaamheden die wij ais interne auditdienst van het Rijk in het kader van de door

u aan ons verstrekte opdracht over 2022 bij de Belastingdienst hebben verricht

Daarbij wordt aangetekend dat onze onderzoeken zich in wisseiende stadia van

uitvoering bevinden Onze definitieve bevindingen die in maart 2023 worden

gerapporteerd in de managementletter 2022 kunnen daarom afwijken van onze

tussentijdse uitkomsten

In deze interim managementletter willen wij met name bevindingen en risico s

signaleren die de aandacht behoeven zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering
kunnen worden getroffen

Doe en doelgroepen

PersoonsgegevensDe managementletter is opgesteld voor de

Belastingdienst en wordt in afschrift verstrekt aan[

de

Persoonsgegevens

het ministerie van Financien en de Algemene Rekenkamer

De uitkomsten van onze werkzaamheden zoals opgenomen in deze

managementletter wordt ook opgenomen in het inter m auditrapport 2022 van het

ministerie van Financien en Nationale Schuld

Persoonsgegevens

De minister van Financien stuurt elk halljaar een overzicht naar de Tweede Kamer

met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten

Leeswijzer

Deze managementletter is ais voIgt ingedeeld
• Een samenvatting van de voortgang van de opvolging van onze bevindingen uit

ons auditrapport Belastingdienst 2021 hoofdstuk 1

• De toelichting op de opvolging van de bevindingen 2021 uit het onderzoek naar

het financieel beheer en de daartoe bijgehouden administrates hoofdstuk 2

• Overige onderwerpen bij de Belastingdienst hoofdstuk 3

4 I Managementletter 2022 Belastingdienst

1571533 00002



1 Samenvatting

De Belastingdienst staat ook in 2022 voor veel uitdagingen Zo is aan de reeks

herstelopgaven dit jaar onder meer de box 3 opgave toegevoegd Ook wordt nog

steeds gewerkt aan het vervangen van verouderde ICT technologie en daarmee aan

de kwaliteit en wendbaarheid van de ICT applicaties Gezien de complexiteit die

hiermee gepaard gaat is het de verwachting dat dit nog veei tijd in beslag zal

nemen

Deze uitdagingen in combinatie met de personeie onderbezetting bij de

Beiastingdienst zorgt voor knelpunten en druk binnen de organisatie In ons

auditrapport 2021 uitten wij hierover ai onze zorgen over de voortgang van

grootschalige verbeterprogramma s op het gebied van IT managementinformatie en

risicomanagement en dienstveriening Daarnaast gaven wij aan dat ook voor de

reguliere processen veei specifieke capaciteit nodig was en dat er sprake was van

een voortgaande daiing van het niveau van toezicht achteraf Dit iaatste heeft zich

in het eerste halfjaar van 2022 voortgezet

Ondanks de veie uitdagingen en druk op de organisatie merken wij wei dat hard

wordt gewerkt aan het verbeteren van het financieel en IT beheer

Voor de bevindingen portfoiiomanagement en kwaliteit IV organisatie is voortgang

geboekt Zo is een groot aantal initiatieven van het IV verbeterprogramma in opzet
en bestaan gereed en is men bezig om via een geintegreerde werkwijze de

initiatieven werkend te krijgen Ook is verder gewerkt aan het reduceren van het

achterstallig onderhoud Tegelijkertijd constateren wij dat voor een aantal ketens

met belangrijke applicaties voor heffing en inning van belastingen nog werk te doen

is om de continuiteitsrisico s beheerst te houden

Voor het wijzigingsbeheer zijn de wijzigingsprocedures per keten beschreven

Aandachtspunt is om het testproces hierin verder uit te werken Voor de bevinding

bedrijfevoeringsfunctionaliteiten is een inventarisatie uitgevoerd op het

scriptgebruik Het is nu van belang om vanuit de resultaten van de inventarisatie

zicht te krijgen op de risicovolle scripts en daarvoor maatregelen te treffen Voor het

inkoop en verplichtingenbeheer zijn diverse aanvullende maatregelen getroffen Of

deze voldoende effectief werken zal de aankomende periode uit onze controle

moeten blijken Voor de bevinding logische toegangsbeveiliging constateren wij

beperkte voortgang
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2 Opvolging bevindingen auditrapport 2021

2 1 Inleiding

Als onderdeel van de door u aan ons verstrekte opdracht onderzoeken wij of de door

ons geselecteerde processen van het beheer voldoen aan de normen uit de

comptabele wet en regelgeving Het gaat hierbij om het financieel beheer en de

daartoe bijgehouden administraties Deze eisen zijn verder uitgewerkt en

samengevat in de Regeling financieel beheer van het Rijk

In dit hoofdstuk behandelen wij de follow up van de bevindingen die wlj medio

maart 2022 hebben gerapporteerd in het auditrapport Belastingdienst 2021

2 2 Voortgang bevindingen in het beheer uit 2021

2 2 1 IV portfoliomanagement en kwaUteit IV organisatie
De Belastingdienst voert noodzakelijke verbeteringen in het IV portfoliomanagement
uit door middel van het IV verbeterprogramma gevolgd door de aanpak ten

behoeve van integrale transitie IV voortbrenging

ICT verbeterprogramma en aanpak transitie IV voortbrenging
In 2020 is het IV verbeterprogramma van start gegaan een driejarig

verbetertraject met als doel de IV voortbrenging en de storing op de uitvoering van

de IV projecten binnen de Belastingdienst zodanig te verbeteren dat deze

doelmatiger en effectiever worden De afronding van dit programma is voorzien

voor eind 2022

Wij hebben vastgesteld dat een groot aantal initiatieven in opzet en bestaan gereed
is en wordt overgedragen aan de lijnorganisatie De aankomende periode staat in

het teken om de initiatieven verder werkend te krijgen Voor een aantal nog niet

afgeronde initiatieven is een overdrachtsdocument vastgesteld door de Stuurgroep
IV verbetertraject

Voor het gemtegreerd werkend krijgen van alle resultaten wordt gestart met

transitieaanpak IV voortbrenging Hiermee wordt gekozen voor een aanpak die de

integrale besturing op de implementatie en werking van de resultaten van het IV

Verbeterprogramma oppakt In het programma IV verbetertraject was sprake van 5

sporen met initiatieven gericht op IV portfoliomanagement Agile werking van de

ketens specifieke aandachtgebieden binnen IV cultuur gedrag en wegwerken
technische schuld Door te kiezen voor de geintegreerde aanpak Bizz en DevOps

beoogt de Belastingdienst een verbeterde verbinding te creeren tussen met name

portfolio business en IV transitie

Door samenspel te creeren tussen alle betrokken onderdelen en expliciet tussen

Business en IT beoogt men een efficientere en effectievere wijze van integrale

voortbrenging van IV en processen en een IT landschap dat uiteindelijk beter

aansluit op de vragen vanuit politiek en de samenleving Wij vinden dit een goede

ontwikkeling De doorlooptijd van de transitie IV voortbrenging is geschat op

minstens drie jaar
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Voor het verdere traject is het nodig om de storing voor de herijkte transitieaanpak

op verschillende niveaus van strategisch tot operationeel verder uit te werken Dit

dient aan te sluiten op de ketenbenadering Bizz en DevOps Multidisciplinaire

samenwerking is hiervoor beiangrijk Daarnaast is het beiangrijk om monitoring in

te regelen waarmee uiteindelijk kan worden vastgesteld dat beiangrijke

veranderdoelstellingen en daaruit afgeleid de beoogde effecten van het ICT

verbeterprogramma zijn gereaiiseerd

Achterstallig onderhoud in voorzieningen en applicaties legacy
In 2017 is het programme Modernisering IV Landschap MIV van start gegaan om

het achterstailig onderhoud van systemen te reduceren Het achterstaliig onderhoud

wordt uitgedrukt in een percentage technische schuid van alie applicaties Voor

eind 2022 heeft het programme als doel om te komen tot een technische schuid van

maximaal 30 De verwachting van de Belastingdienst is dat de technische schuid

van het IV landschap eind 2022 uitkomt op circa 26 In 2018 was dit nog 52

Hoewel de technische schuid daalt constateren wij tegelijkertijd dat voor een aantal

ketens met beiangrijke applicaties voor heffing en inning van belastingen nog werk

te doen is om de continuiteitsrisico s beheerst te houden

Het gaat om de ketens Loonheffingen Omzetbelasting Innings Betalingsverkeer
en Autoheffingen waarbij uit onderzoeken van het Adviescollege ICT toetsing blijkt
dat het reduceren van het achterstallig onderhoud voor de ketens Auto en

Loonheffingen stagneert Voor wat betreft Autoheffingen geeft men aan bezig te zijn
met een inhaalslag Het platform Cool Gen blijft voorlopig een aandachtspunt
Het programme MIV zal ultimo 2022 conform afspraken worden stopgezet Vanaf

dat moment zullen de ketens dus de eventueel benodigde verdere daling van de

technische schuid en het op orde houden van het landschap zelf moeten oppakken
Er is dan geen regievoerend programma meer actief

Prioritering van de capaciteit in het portfolio vindt plaats in de ketens De ADR

ondersteunt de gedachte van de CTO dat een onafhankelijke monitoringrol voor het

legacy traject van groot belang is en dat het vooralsnog minder effectief is om deze

rol onder te brengen bij de ketens zelf Dit vanwege de vereiste capaciteit en

aandacht die hiervoor nodig is Wij adviseren daarom deze onafhankelijke

monitoringrol door de CTO voor de periode na 2023 te borgen

2 2 2 Wljzigingsbeheer

Vanwege de grote impact die wijzigingen in IT systemen kunnen hebben is het

noodzakelijk dat toereikende procedures zijn opgesteld en geimplementeerd De

Belastingdienst heeft hier de afgelopen periode aan gewerkt door het

doorontwikkelen van diverse kaderstellende documenten in de vorm van AO

beschrijvingen en het kaderdocument IV voortbrenging

Wij hebben vastgesteld dat inmiddels voor elke keten de wijzigingsprocedures zijn
beschreven Hierbij hebben wij vastgesteld dat nog onvoldoende rekening is

gehouden met specifieke doelstellingen en normen voor wljzigingsbeheer en dan

met name voor het testproces Hierdoor is de kans aanwezig dat wijzigingen

onvolledig ongestructureerd of niet aantoonbaar worden doorgevoerd in de IT

systemen

Wij adviseren om waarborgen te treffen voor het wljzigingsbeheer door in de nu

beschreven procedures een gedetailleerde uitwerking van het testproces op te

nemen inclusief de rol van testcodrdinator of soortgelijk met bijbehorende

verantwoordelijkheden Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de wijze waarop de

testplannen inclusief mogelijke afwijkingen testdocumentatie en testrapportage

aansluiten op de teststrategie Verder achten wij het wenselijk dat in de

procedurebeschrijving voor alle ketens ook de opdrachtverstrekking van doorvoeren

van softwarewijzigingen op basis van een vrijgave advies wordt uitgewerkt
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Voor het monitoren van het wijzigingsproces zijn interne controleplannen opgesteld
binnen IV De Belastingdienst is voor de lange termijn bezig om het

wijzigingsbeheer zoveei ais mogeiijk gei ntegreerd Bizz en DevOps werkwijze en

ook geautomatiseerd door te voeren inclusief controles en audittrail

2 2 3 Bedrijfsvoehngsfunctlonaliteiten en gebruik van scripts

Bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten
Eerder hebben wij geconstateerd dat vanwege het ontbreken van toereikende

bedrijfevoeringsfunctionaliteiten in systemen veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van

scripts Dit om gegevens uit systemen te halen of gegevens in de database aan te

passen Hoewei het gebruik van scripts mogeiijkheden biedt voor de organisatie om

op elk moment op een vrij gemakkelijke wijze in te spelen op de behoefte van

gebruikers brengt het ook risico s met zich mee Dit geldt vooral in gevallen waarbij
direct in de productieomgeving wordt gewerkt

Voor de in gebruik zijnde applicaties heeft de directie CAP in het eerste kwartaal van

2022 een inventarisatie van het scriptgebruik afgerond Doel van de inventarisatie

was om na te gaan welke scripts er zijn en hoe vaak deze worden gebruikt Voor

risicovolle scripts die veel worden gebruikt is het de bedoeling dat de benodigde
functionaliteiten zo veel als mogeiijk in de applicaties worden aangebracht zodat

het gebruik van scripts in deze gevallen niet meer nodig is We zien dat dit tot nu

toe nog beperkt is gebeurd

Het verdient de voorkeur om het gebruik van scripts zoveei als mogeiijk te beperken
door vooraf een inventarisatie te doen naar de wensen van de gebruikers Dit zorgt
ervoor dat de benodigde functionaliteiten al bij het ontwerp en ontwikkeling van

nieuwe applicatie kunnen worden meegenomen Dit sluit aan met de herijkte

aanpak voor het IV voortbrengingsproces zie paragraaf 2 2 1

Het is van belang om vanuit de resultaten van de inventarisatie op het scriptgebruik
zicht te krijgen op de risicovolle scripts en zolang de functionaliteiten nog niet in de

applicaties zijn geimplementeerd aanvullende maatregelen te treffen Dit om het

risico op fouten met impact te reduceren Hiervoor is onderlinge afstemming tussen

de ketens en de directies CAP en IV nodig

Wijzigingsbeheer scriptgebruik
Er zijn geen procedurebeschrijvingen voor het aanmaken en onderhouden van

scripts Gezien de impact die scripts kunnen hebben is dit belangrijk omdat hiermee

kaders worden meegegeven Dit is vooral een belangrijk houvast voor nieuwe en

minder ervaren medewerkers

2 2 4 Logische toegangsbeveiiiging

Logische toegangsbeveiiiging is een belangrijke waarborg tegen ongewenste

functievermengingen in processen en systemen Functievermenging heeft

bijvoorbeeld als risico dat verschuldigde belastingen ten onrechte niet worden

ontvangen Wij hebben eerder geconstateerd dat met name het beheer op de SOD

lijsten lijst waarop staat welke functies in combinatie niet mogen voorkomen voor

applicaties niet op orde is

Vanuit de directie IV D is een Governance model geinitieerd waarin de kaders zijn

opgenomen voor logische toegangsbeveiiiging inclusief het beheer van de SOD Het

model is echter nog niet bij de Belastingdienst geimplementeerd Dit geldt zowel

voor bestaande als nieuwe applicaties De oorzaak dat nog niet alle onderdelen van

de Belastingdienst zover zijn is dat zij nog niet altijd beschikken over medewerkers

met de vereiste kennis en ervaring Hierdoor speelt nog steeds het risico op

onvolledig zicht op mogelijke functievermenging in de IT systemen Wij constateren

dat de voortgang beperkt is
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Wij adviseren om bij de onderdelen te inventariseren wat volgens hen nodig is om

de vereiste functiescheidingen in systemen in te richten en te monitoren en hen

hierin faciliterend te ondersteunen rol IV D en F MI Voor de lange termijn is het

belangrijk om voldoende kennis en kunde bij de dienstonderdelen op te bouwen

zodat ze zelf in staat zijn om de functiescheidingen te onderhouden

2 2 5 Inkoop en verplichtingenbeheer
Voor het op orde krijgen van het verpiichtingen en inkoopbeheer inclusief

prestatieverkiaring is de afgeiopen jaren veei werk verzet Desondanks bieken de

fouten uit de steekproefcontroies van het afgeiopen jaar reiatief hoog met een

tolerantieoverschrijding voor de aangegane verpiichtingen tot gevolg Deze fouten

betroffen in belangrijke mate het inhuurproces tijdeiijk personeei maar ook in de

overige materieie uitgaven werden fouten gevonden

Als gevoig hiervan heefl de Beiastingdienst aanvullende maatregeien getroffen
waarvan een deei al is geimpiementeerd Zo is het F controiepian aangepast en is

de personeie bezetting van het F team op orde gebracht Wij zien een goede

ontwikkeiing in het kader van de oordeelsvorming van het F team

Verder zijn door de grote verpiichtingengebruikers IV en CFD aanvuiiende interne

controlepiannen opgesteld en zijn zogenaamde gatekeepers aan het inhuurproces

toegevoegd Deze gatekeepers doen nog een iaatste check op het contract en de

dossiervorming voordat de verpiichting wordt aangegaan en geboekt Monitoring
van de uitkomsten uit de verbijzonderde interne controies voor de grootste

verpiichtingengebruikers gebeurt via de Stuurgroep Verplichtingenbeheer en

Prestatieverklaringen Voor het bewaken van de openstaande verplichtingenstand en

het tijdig signaleren van ontbrekende prestatieverklaringen zijn signaallijsten
ontwikkeid Wij hebben het effect van deze maatregeien nog niet kunnen

beoordeien omdat de maatregeien recenteiijk zijn geimpiementeerd

De Beiastingdienst is voornemens om de bevindingen van de gatekeepers te

anaiyseren en na te gaan wat de achteriiggende oorzaken kunnen zijn voor het

tegenhouden van verpiichtingen die moeten worden aangegaan en deze zo nodig
van passende interventies te voorzien Fiiervoor is een werkgroep Inhuurproces

ingericht Wij vinden dit een goede ontwikkeiing voor het structureei verbeteren van

het inhuurproces Fiierbij kan het ook helpen om naast kennis en kunde van de

medewerkers aandacht te hebben voor de techniek Wij constateren namelijk dat in

de administratie veei correcties worden aangemaakt vanwege de boekingsgangen
die het administratief systeem afdwingt Dit maakt de administratie minder

overzichtelijk en verhoogt de kans op fouten Sterker sturen op houding en gedrag
om af te dwingen dat de afgesproken procedures beter gevoigd worden kan ook

helpen bij het verbeteren van het inkoop en verplichtingenbeheer
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3
Overige onderwerpen

3 1 Misbruik en oneigenlijk gebruik M O

In de uitvoering van zijn kerntaak streeft de Belastingdienst naar compliance Dit is

de bereidheid van burgers en bedrijven om zoveel mogelijk uit zichzelf de fiscale

verplichtingen na te komen Een goede PDCA cyclus is noodzakelijk voor het

omgaan met compliance risico s voor het M O beleid en het toezicht In 2021 is

onder meer gerapporteerd over beperkingen in het uitgevoerde toezicht en de

PDCA cyclus

De Belastingdienst kampt met onderbezetting ten opzichte van de formatie en

omvangrijke personele bewegingen instroom doorstroom en uitstroom Uit de

door de directies opgestelde werklast analyses biijkt een onevenwichtigheid tussen

de geplande werklast en de aanwezige capaciteit Dit zorgt voor druk op de

capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van de handhaving Naast de

onderbezetting en de personele bewegingen is er afgelopen jaren sprake van

inslagen zoals Box 3 welke eveneens ten koste gaan van de voor handhaving
beschikbare capaciteit Een Task Force is ingezet om het keuzeproces van 2022 van

de directies Grote Ondernemingen Midden en Klein Bedrijf en Particulieren meer

inzichtelijk te maken

Om te komen tot een verbeterde PDCA cyclus voor de handhaving inclusief het

voorkomen en tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet en

regelgeving streefdatum is 2024 maakt de Belastingdienst gebruik van de

Strategische Ontwikkelagenda Handhaving Belastingdienst SOHB Doel van de

SOHB is om de uitvoering en handhaving door de Belastingdienst als geheel op een

hoger plan te brengen De SOHB werkt langs vier ontwikkellijnen strategie inzicht

kiezen en evalueren De uitvoering van de SOHB moet leiden tot een

gestructureerde PDCA cyclus Tevens is een actieplan Toezicht ontwikkeld Aan de

hand van het actieplan Toezicht worden de mogelijkheden verkend hoe om te gaan

met de risico s die in het rapport Analyse daling niveau toezicht achteraf zijn

geconstateerd Dit gebeurt door meer inzicht te bieden in de voor toezicht

beschikbare personele capaciteit meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van het

toezicht en de betrokkenheid van de Belastingdienst bij de vereenvoudiging van

wet en regelgeving verder versterken

De Belastingdienst heeft toegezegd de Kamer in het najaar te informeren over het

niveau van toezicht waarbij ook in kaart wordt gebracht hoe de mix van het

toezichtinstrumentarium zich heeft ontwikkeld en waar mogelijk welke effecten dit

heeft op de compliance en nalevingstekorten

3 2 Herstelopgaven

3 2 1 BOX 3

In verband met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 voor box 3

lopen sinds 2022 meerdere herstelacties bij de Belastingdienst Deze hebben

betrekking op de massaal bezwaarmakers 2017 2020 de groep mensen die

aangiften heeft gedaan van inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021 en de

aanslagen over 2017 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk
vaststonden of nog niet zijn vastgesteld Daarnaast is tot de invoering van een

stelsel op basis van werkelijk rendement een overbruggende wetgeving voor box 3

ontworpen Deze herstelacties hebben een grote impact op de organisatie
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Voor de groep massaal bezwaarmakers 2017 2020 was de gestelde deadline voor

herstel 4 augustus 2022 Wij hebben vastgesteld dat het proces voor dit herstel

goed is ingericht en is geimplementeerd Wij zullen de komende maanden nog

controles uitvoeren op de rechtmatige betaling van deze teruggaven

3 2 2 Verjaringen
De Belastingdienst heeft belastingschulden laten verjaren Met ais gevolg dat de

bedragen die de fiscus nog te goed had niet meer kunnen worden ingevorderd Na

deze constatering zijn eind 2020 verbeteringen in het proces doorgevoerd om

verjaringen te voorkomen De hersteiactie zelf ioopt door tot en met 2022 en is door

de Belastingdienst inmiddels nagenoeg afgerond gemeld Wij zullen de juiste

afwikkeling van de hersteloperatie in het vervolg van 2022 beoordelen

3 3 Belastingdienst Caribisch Nederland

De Belastingdienst Caribisch Nederland BCN maakt verplicht gebruik van de

Shared Services Organisatie Caribisch Nederland SSO CN en SAP als ICT

serviceverlener

Bij SSO CN is sinds 2018 sprake van een niet toereikende informatiebeveiliging Wij
hebben bij ons onderzoek in augustus vastgesteld dat er in 2022 in opzet sprake is

van een duidelijke verbetering van het IT beheer inclusief de informatiebeveiliging
In november zullen wij de werking van het IT beheer beoordelen Wij hebben verder

vastgesteld dat vanuit BCN gesprekken zijn gemitieerd met SSO CN waardoor er

inmiddels sprake is van een periodiek overleg op strategisch tactisch en

operationeel niveau tussen SSO CN en de afnemende rijksdiensten

De introductie van SAP in Caribisch Nederland verloopt minder voorspoedig Per

januari 2022 heeft dit geleid tot ongewenste verstoringen in het betaalproces
waardoor betalingen vaker te laat worden uitgevoerd en de relatie met leveranciers

onder druk is komen te staan Eind augustus 2022 was dit nog niet verbeterd

Oorzaken hiervan zijn onder meer een korte implementatietijd weinig opieidingen
voor beheerders en gebruikers gebrekkige rapportagemogelijkheden en het niet

goed instellen van parameters waardoor betalingen blijven hangen Deze

verstoringen kunnen ook leiden tot negatieve effecten op de begrotingsrealisatie

3 4 Processen op orde in het kader van sturen en beheersen

3 4 1 Project AO IC op orde

Naar aanleiding van vertragingen in het verbeterprogramma Herstellen Verbeteren

Borgen HVB en het Tn Control Statement traject ICS is het project AO IC op

orde ingesteld Via dit project wordt capadteit vrijgemaakt voor het op orde

brengen van de procesbeschrijvingen Dit heeft erin geresulteerd dat inmiddels de

meest risicovolle processen in beeld zijn De Belastingdienst geeft aan dat gezien
de hoeveelheid aan processen het nog een paar jaar gaat duren voordat het

einddoel is bereikt Dat wil zeggen dat dan alle processen zijn beschreven en

getoetst

Wij stellen vast dat vanuit het project AO IC op orde het streven is om ook AVG

aspecten mee te nemen Dit vinden wij een goede ontwikkeling Voor het

beschrijven van een proces dient er per procesteam multidisciplinaire kennis

aanwezig te zijn Vandaar dat is gekozen voor het opzetten van multidisciplinaire
teams Wij bevelen aan ditte continueren

3 4 2 Informatiebeveiliging IB

Vanaf 2021 dienen alle dienstonderdelen van de Belastingdienst te verklaren dat ze

voldoen aan de aan hen toegewezen Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO

controls Zij dienen in gevallen waarin dit nog niet het geval is hiervoor een
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implementatieplan op te stellen De Belastingdienst geeft aan dat de impiementatie

achterblijft Als oorzaak wordt genoemd het probleem van schaarse capaciteit en

dat het een uitdaging is om goede tooling op het gebied van GRC bijvoorbeeld een

Information Security Management Systeem te impiementeren

Het risico blijft aanwezig dat name bij de bestaande processen en applicaties het

informatiebeveiiigingsbeieid onvoidoende is ontwikkeld Dit verhoogt de kans op

incidenten inbreuken op systemen en processen met mogelijke financiele en

imagoschade ais gevoig

3 4 3 Atgemene verordening gegevensbescherming AVG

In het kader van de AVG dient de Beiastingdienst een verwerkingsregister bij te

houden Hierin staat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Door het ontbreken van een actueel verwerkingsregister en

gegevensbeschermingseffect beoordeiingen GEB s heeft de Beiastingdienst niet

alle verwerkingen in beeid en weet zij ook niet of er voidoende maatregeien

getroffen zijn en of de persoonsgegevens adequaat zijn beschermd

Het verbeteren en actuaiiseren van het verwerkingsregister is een eigenstandig

project dat een reiatie kent met het programme voor het dooriichten van de

bedrijfsprocessen Dit traject verioopt moeizaam door het capaciteitsgebrek en de

nog onvoidoende samenwerking met de datacoordinatoren Actuaiisatie van het

verwerkingenregister en tijdig opsteiien van de GEB’s zijn in 2022 nog steeds

aandachtspunten

Voor de GEB s hebben wij wel vastgesteld dat deze op deel processen worden

uitgevoerd Er ontbreekt een risicoanaiyse op het niveau van de ketens waarvoor

domeinarchitecturen zijn opgesteid Hierdoor is er nog geen voiiedig beeid van de

AVG risico s binnen de ketens
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4 Ondertekening
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1 Inleiding

1 1 Algemeen

In deze Management Letter ML doen wij tussentijds verslag van de uitkomsten

van de werkzaamheden die wij als interne auditdienst van het Rijk in het kader van

onze wettelijke taak van het ministerie van Financien over 2022 hebben verricht bij
DG Toes agen en DG Herstel Daarbij wordt aangetekend dat onze onderzoeken zich

in wisselende stadia van uitvoering bevinden Onze definitieve bevindingen die in

maart 2023 worden gerapporteerd in het auditrapport 2022 Ministerie van Financien

en Nationaie Schuld IX kunnen daarom afwijken van onze tussentijdse
uitkomsten

In deze ML willen wij met name bevindingen en risico s signaleren die de aandacht

behoeven zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen

Wij focussen ons daarbij op de bevindingen in het beheer

1 2 Doel en doelgroepen

PersoonsgegevensDe ML is opgesteld voor

en wordt

an het ministerie

Persoonsgegevens

tevens verstrekt aan Persoonsgegevens

van Financien en de Algemene Rekenkamer De uitkomsten van onze

werkzaamheden zoals opgenomen in deze ML wordt ook opgenomen in het

interim auditrapport 2022 van het ministerie van Financien en Nationaie Schuld

De minister van Financien stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer

met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten
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2 Wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen nog

niet goedgekeurd

Voor verschillende maatregelen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire zoals de

Catshuisregeling de compensatieregeling en kwijtschelding van private schulden

zijn in 2021 beleidsbesluiten genomen vooruitlopend op de Wet hersteloperatie
Toeslagen

In 2022 zijn voor verschillende nieuwe maatregelen tevens beleidsbesluiten

genomen zoals het Besluit ondersteuning ouders in het buitenland De uitvoering
van nieuwe maatregelen is gestart voortlopend op de goedkeuring van het

wetsvoorstel

In juni 2022 heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel bij de Tweede kamer

ingediend Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen
Momenteel is het wetsvoorstel nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer

Toeslagen verwacht dat het wetsvoorstel binnenkort wordt goedgekeurd en in

november 2022 ingaat

Wij willen u wijzen op de risico s die samenhangen met het gebruik van

beleidsbesluiten en benadrukken dat wanneerde genomen beleidsbesluiten niet in

de voile omvang en met terugwerkende kracht bij wet worden geformaliseerd dit

ertoe kan leiden dat verplichtingen uitgaven en kwijtscheldingen onrechtmatig zijn

wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag
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3 Risico op onterechte compensatie en stapeling
van onterechte betalingen en kwijtscheldingen

3 1 Mogelijke stapeling van onterechte betalingen

Herstelproces ingericht op basis van een afweging tussen

zorgvuldigheid en snelheid

In de kamerbrief van 21 december 2021‘ is uiteengezet dat bij bet inrichten van bet

gebele herstelproces zowel van de eerste toets als van de integrale beoordeling
een afweging is gemaakt tussen zorgvuldigheid en snelheid Een gevolg van het

beleid om gedupeerden ruimhartig en snel te compenseren is dat er onvermijdelijk
ook personen zijn die uiteindelijk compensatie ontvangen voor wie deze niet bedoeld

was Dit geeft risico s voor de rechtmatigheid bij de uitvoering van de regelingen

Een belangrijk uitgangspunt van de Catshuisregeling is geweest om op basis van

een eerste toets te komen tot de vaststelling van gedupeerdheid en wanneer er

sprake is van gedupeerdheid over te gaan tot een uitkering van € 30 000 Bij de

uitvoering van de eerste toets zijn beleidskeuzes gemaakt om het uitvoeringsproces
te versnellen Hierdoor worden niet alle criteria voor vaststelling van gedupeerdheid
zoals opgenomen in het beleidsbesluit Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag en het

Wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen volledig getoetst In het beleidsbesluit en

wetsvoorstel is bijvoorbeeld voor de grondslag om op basis van 0 GS in aanmerking
te komen voor het forfaitaire bedrag uiteengezet dat alleen mensen met een

onterechte 0 GS kwalificatie en een terugvordering van ten minste € 1 500 recht

hebben op de Catshuisregeling Bij de eerste toets is de keuze gemaakt om niet te

kijken of de 0 GS kwalificatie ook met de kennis van nu terecht^ was dit is ook in

de kamerbrief van 21 december 2021 uiteengezet Dit betekent dat er mogelijk ook

ouders met een terechte O GS kwalificatie € 30 000 ontvangen

De keuze om niet te toetsen of een O GS kwalificatie terecht of onterecht is

geweest is mede gebaseerd op een door Toeslagen uitgevoerde steekproef naar

0 GS kwalificaties van medio 2020 waaruit voigde dat 96 van de vorderingen^ ^

onterecht waren op basis van de gehanteerde criteria^ en op basis van de

beschikbare informatie Toeslagen geeft hierbij aan dat het criterium geldt dat bij

beperkingen in de beschikbare informatie bij Toeslagen het voordeel van de twijfel
als basis om als aanvrager terecht als gedupeerde aangemerkt te worden In dit

proces wordt uitgegaan van vertrouwen in de burger en ruimhartige compensatie®
Uitgangspunt daarbij is dat ouders snel duidelijkheid krijgen Deze afweging is zo

gemaakt omdat voor ouders die een onterechte 0 GS kwalificatie hebben gekregen
de gevolgen zeer verstrekkend kunnen zijn

1 Kenmerk 2021 0000263326
^ In de toelichting op de herstelwet is uiteengezet dat voor de toepassing van de O GS

tegemoetkomingsregeiing er siechts sprake van een terechte O GS kwalificatie als er 1 sprake
is geweest van opzet of grove schuld 2 sprake is van voldoende documentatie waaruit blijkt
waarom een O GS kwalificatie is afgegeven en 3 in communicatie met de burger uitvoerig is

ingegaan op de vraag waarom er sprake is van opzet of grove schuld motiveringsbeginsel

Wij hebben van Toeslagen begrepen dat documentatie vaak niet terug te vinden is en dat ook

vaak communicatie met de burger onvoldoende bleek te zijn

^
Aanhangsel van de Handelingen nr 1404 van 20 januari 2022

In Aanhangsel van de Handelingen nr 1404 van 20 januari 2022 is toegelicht dat voor 4

van de totaal in de steekproef betrokken vorderingen met 0 GS kwalificatie de 0 GS

kwalificatie terecht is vastgesteld maar dit is 6 van de in de steekproef betrokken burgers
met kinderopvangtoeslag
^
De criteria voor een terechte O GS kwalificatie zijn 1 er moet voldoende documentatie

aanwezig zijn 2 er is sprake van evident misbruik en 3 in communicatie met de burger is

uitvoerig ingegaan waarom er sprake is van misbruik
®
Aanhangsel van de Handelingen nr 1404 van 20 januari 2022
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Toeslagen heeft destijds bij het tnaken van de beleidskeuzes de foutkans op de

Catshuisregeling ingeschat op 2 5 en dit aan de Kamer gecommuniceerd In de

10® Voortgangsrapportage is uiteengezet dat het beeld van Toeslagen is dat binnen

deze marge wordt gebleven Aangegeven is dat bij de integraie beoordeling voor

enkeie tientaiien gevallen is geconstateerd dat iemand die bij de eerste toets ais

gedupeerd is aangemerkt en de forfaitaire vergoeding heeft ontvangen toch niet

gedupeerd biijkt Wij merken hierbij wei op dat ook bij de integraie beoordeling er

niet meer wordt gekeken of de 0 GS kwalificatie terecht was Dit de

jaarrekeningcontrole van de ADR over 2021 biijkt voor de betalingen van de

Catshuisregeling in 2021 een meest waarschijnlijke onzekerheid fout van 7

waarvan 1 fout en 6 onzekerheid

Mogelijke stapeling van onterechte betalingen

Als op basis van de uitkomst van de eerste toets gedupeerdheid wordt vastgesteld
begint niet alleen de uitbetaling van de Catshuisregeling € 30k regeling maar

start ook het kwijtschelden van schulden en andere regelingen Door deze in de

beleidsbesluiten en herstelwetsvoorstel opgenomen koppeling is er een groep
ouders die een mogelijke ten onrechte betaling uit de Catshuisregeling ontvangt
en vervolgens ook mogelijk ten onrechte in aanmerking komt voor kwijtschelding
van schulden en andere regelingen^ Mogelijke onterechte betalingen en

kwijtscheldingen stapelen zich daardoor op

Toeslagen heeft nog geen inschatting gemaakt van de foutkans in andere regelingen
en kwijtscheldingen We bevelen Toeslagen aan ook voor de andere

regelingen kwijtscheldingen een foutkans te berekenen en te onderbouwen

Nog geen terugvorderingsbeleid en nog geen aanvullend beleid

stopzetting verdere herstelbetalingen kwijtschelding van niet

gedupeerde ouders

3 2

Wanneer uit de integraie beoordeling biijkt dat een ouder in de beoordeling bij de

eerste toets onterecht als gedupeerd is aangemerkt dan worden de forfaitaire

vergoeding en ook overige uitgekeerde herstelbetalingen momenteel niet

teruggevorderd tenzij er sprake is van misbruik Wij bevelen aan hiervoor beleid op
te stellen

In de lOe VGR van april 2022 is uiteengezet dat het beleid aangevuld wordt waarbij
de niet gedupeerde ouder niet langer aanspraak maakt op herstelbetalingen die nog
niet zijn uitgekeerd of kwijtschelding van schulden die nog niet zijn kwijtgescholden
Wij bevelen aan het aangevulde beleid spoedig uit te werken en te implementeren

^
Niet voor alle in de herstelwet uiteengezette regelingen geldt deze koppeling Dit betreft

bijvoorbeeld de brede ondersteuning door gemeentes Bij deze regeling kan het college van

burgemeester en wethouders van een gemeente aan een aanvrager van een

kinderopvangtoeslag die een aanvraag heeft ingediend tot toekenning van een

herstelmaatregel en ingezetene is van die gemeente ten behoeve van hemzelf en zijn gezin
brede ondersteuning bieden op de vijf ieefgebieden financien gezin werk wonen en zorg
Voor deze groep hoeft dus niet eerst gedupeerdheid vastgesteld te worden
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4 Uitvoeringsrisico s nieuwe maatregelen

hersteloperatie

De uitvoering van nieuwe maatregelen is snel gefmplementeerd en gebaseerd op
snel genomen beleidsbesluiten Dit heeft risico s voor de uitvoerbaarheid en

rechtmatigheid van nieuwe maatregelen

In dit hoofdstuk hebben we een aantal risico s voor de uitvoerbaarheid van nieuwe

maatregelen van de hersteloperatie beschreven zonder volledig te willen zijn

Ruimhartig compenseren4 1

In de 10® Voortgangsrapportage VGR is uiteengezet dat de hersteloperatie erop is

ingericht en blijft om gedupeerden ruimhartige compensate te verlenen en dat bij
de totstandkoming van de regelgeving vanuit de gekozen ruimhartigheid rekening is

gehouden met de mogelijkheid van een zekere overcompensatie
In deze VGR is ook het risico op excessieve overcompensatie vermeld Met

voorbeeld wordt genoemd waarbij een ouder een terugvordering van € 2 000 heeft

gehad en nu de forfaitaire vergoeding van € 30 000 krijgt en ook de andere

herstelregelingen zoals het kwijtschelden van schulden Volgens Toeslagen is dit

het gevolg van bewuste politieke en beleidsmatige keuzes

Daarnaast bestaan signalen van overcompensatie onder meer gericht op de vraag
hoe het recht op compensatie wordt vastgesteld bij de beoordeling Toeslagen heeft

aangegeven dat in recent gehouden werksessies een selectie van de meest

voorkomende casulstiek besproken is en analyses worden gemaakt primair met het

doel om de beoordeling in de eerste toets en integrale beoordeling beter op elkaar

af te stemmen

Wij zijn positief over deze initiatieven om de gevolgen van het ruimhartig beleid te

verduidelijken en bevelen aan om verder onderzoek uit te voeren Leereffecten

kunnen gebruikt worden bij het nemen van nieuwe herstelmaatregelen van

Toeslagen het verbeteren van processen maar ook ten behoeve van andere

schadeherstelmaatregelen van de overheid

4 2 Procesinrichting handmatige toets Catshuisregeling

Voor de eerste handmatige toets van de Catshuisregeling is er wel een kader voor

de uitvoering opgesteld maar in het systeem waarin de handmatige eerste toets

wordt vastgelegd is het 4 ogenprincipe in de procesinrichting niet afgedwongen er

is bijvoorbeeld geen workflow in het systeem ingericht Daarnaast is bijvoorbeeld
de vastlegging van de uitvoering van de handmatige eerste toets beperkt Een

ander voorbeeld is dat de uitvoering van de eerste toets beperkte infbrmatie

verzamelt over de oorzaak van de onderzochte casussen wat zijn de redenen

waarom een aanvrager als gedupeerde is aangemerkt Het uitvoeren van een

oorzakenanalyse wordt daarom lastig

Wij bevelen aan de uitvoering op deze punten te verbeteren

4 3 Besluitvorming uitvoering integrale beoordeling lukt niet binnen

wettelijke termijnen

In voortgangsrapportages van de hersteloperatie is uiteengezet dat het aantal

ingebrekestellingen en beroepen niet tijdig beslissen stijgt en dat het voor veel

aanvragen voor een integrale beoordeling niet gelukt is binnen de wettelijke termijn
te beslissen Dit kan leiden tot aanzienlijke dwangsommen
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Afhankelijk van het financieel belang meet een adequate toelichting van uitbetaalde

dwangsommen in de verantwoording worden opgenomen

Toeslagen onderzoekt of en hoe de afhandeling mogelijk versneld kan worden voor

bepaalde groepen o a middels Deep Dives

Ontwikkeling handelingswijze bij bewezen ernstig misbruik4 4

De uitvoering van verschiiiende hersteiregeiingen is gestart zonder dat er een kader

was uitgewerkt voor de handeiingswijze bij bewezen ernstig misbruik UHT SR B en

DG Herstel werken momenteei een kader uit in samenwerking met VNG en SEN Wij
bevelen aan het kader te ontwikkeien en te impiementeren met inbegrip van het

bijbehorende sanctiebeieid

Uitvoering besluit ondersteuning ouders in het buitenland niet

conform eisen CW en regeling financieel beheer

4 5

Toesiagen kan op grond van de gesteide doeien in het pian van aanpak een

tegemoetkoming verstrekken aan de gedupeerde aanvrager in het buiteniand ter

vergoeding van de redeiijke kosten voor externe ondersteuning op de

ieefgebieden financien gezin werken wonen en zorg Het is de

verantwoordeiijkheid van de ouder de middeien in te zetten voor de afgesproken
doeien Gekozen is voor een procesinrichting waarbij het Ondersteuningsteam
Buitenland 0TB ouders zai vragen niet verpiichten facturen in te dienen en bij
twijfei dit ook aankaarten bij de ouder Het risico is dat verstrekte middeien niet

worden ingezet voor de afgesproken doeien De verwachte programma uitgaven
voor 2022 zijn ingeschat op enkele miljoenen en totaal is een bedrag van circa € 10

20 miijoen ingeschat De procesuitvoering is uitbesteed aan Radar De voorbereiding
van de uitvoering is gestart maar definitieve afspraken met deze externe partij
moeten nog gemaakt worden

In de CW is uiteengezet dat het financieei beheer doeimatig rechtmatig ordeiijk en

controleerbaar moet zijn In de regeling financieei beheer zijn eisen gesteid aan het

doen van betaiingen Wij beveien aan om het proces zodanig in te richten dat

facturen en betaaibewijzen worden verkregen en wordt gecontroieerd dat de

verstrekte middeien ingezet zijn voor de afgesproken doeien om het risico op

onrechtmatigheid zoveel mogeiijkte beperken
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5 Uitvoeringsrisico s reguliere toeslagen

In dit hoofdstuk beschrijven wij een aantal risico s met betrekking tot de reguliere
toeslagen zonder volledig te willen zijn

5 1 Actualisatie procesbeschrijvingen

De administratieve organisatie van toeslagen is vastgelegd in onder andere

handboeken uitvoeringskaders en kennisbanken Toeslagen is momenteel bezig
voor enkele kritische processen de procesbeschrijvingen te actualiseren Dit is onder

andere belangrijk voor de koppelvlakken met de Belastingdienst en ten behoeve van

het inrichten van bijvoorbeeld verbijzonderde controles en aan te tonen in control te

zijn

In de bijgevoegde subparagraaf beschrijven we een concrete casus het proces
massale gegevensverwerking

Team TGP Belastingdienst is nog niet volledig in staat om aan te tonen dat

de massale verwerking van gegevens In control is

Team TGP Toeslagen Gebruikersbeheer en Procesregie onderdeel van de directie

CAP Centrale Administratieve processen van de Belastingdienst monitort

voortdurend de verwerking van massale van gegevens
Een volledige en juiste verwerking van gegevens is van belang omdat het niet

volledig en juist verwerken van gegevens verkregen van burgers en of contra

informatie bijvoorbeeld kan leiden tot een mogelijk onjuiste toekenning van een

toeslagen of het niet volledig toekennen van toeslagen
Team TGP is momenteel nog niet volledig in staat om zelf aan te tonen dat de

interne beheersing gericht op een volledige en juiste verwerking van de massale

gegevensverwerking op orde is

Momenteel wordt de AO beschrijving voor het proces massale gegevensverwerking
omgezet naar de nieuwe vereiste structuur die gekozen is voor het vastleggen van

AO beschrijvingen De uitwerking van een aantal van de in de AO genoemde
controles beheersmaatregelen moet nog plaatsvinden Verder wordt er nog gewerkt
aan de concretisering van de beschreven risico s Ook is er nog geen verbijzonderde
interne controle of een ander controlemechanisme ingericht om aan te tonen dat

de gebruikte gegevens volledig en juist zijn verwerkt

Het is belangrijk dat de Belastingdienst spoedig de AO voor het proces massale

gegevensverwerking actualiseert inclusief risico s en beheersmaatregelen en

verbijzonderde interne controle of een ander controlemechanisme inricht zodat de

Belastingdienst zelf kan aantonen dat het voor wat betreft de massale

gegevensverwerking in control is

Wij bevelen Toeslagen aan schriftelijke detail afspraken te maken met de

Belastingdienst hoe de partijen hun verantwoordelijkheid nemen en borgen datde

massale gegevensverwerking op orde is en blijft en hoe dat aangetoond wordt

5 2 Overtreding AVG en Wbp bij inzet Fraude Signaal Voorztening en M O

risico door afwezigheid fraudesignalerings instrument

De Fraude Signalering Voorziening FSV werd gebruikt voor het registreren van

risicosignalen Uit onderzoek bleek dat het gebruik van dit systeem op verschillende

punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt
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De FSV problematiek met bijbehorende opgeiegde boete door de Autoriteit

Persoonsgegevens AP wordt momenteel opgepakt bij de inrichting van een nieuwe

privacy organisatie

Het niet ter beschikking hebben van fraudesignalerings instrumenten heeft ook

risico s voor Misbruik en Oneigenlijk gebruik

5 3 Rode draden externe onderzoeken

Door verschillende externe deskundigen zijn onderzoeken uitgevoerd naar bijv
0 GS FSV Catshuisregeling Wij bevelen Toeslagen aan de resultaten van deze

onderzoeken in combinatie te bekijken en rode draden te analyseren Deze kunnen

bijvoorbeeid gebruikt worden voor strategisch risicomanagement en het nemen

van verbeteringsmaatregelen
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6 Ontwikkeling controlfunctie

De bezetting van Control Risk is verbeterd en in 2022 is de eerste lijns control bij
DG Herstel ingevuld zodat de controlfunctie verder versterkt kan worden

Momenteel wordt gewerkt aan het opiossen van tekortkomingen ten aanzien van

inkoop en verplichtingenbeheer en prestatieverklaringen Verwachting van

Toeslagen is dat deze nog niet in 2022 zijn opgelost en doorlopen in 2023

We merken verder op dat er een zwaar beroep wordt gedaan op C R en de eerste

lijn control vanwege de herstelactiviteiten voor de gedupeerden van de

toeslagenaffaire In onderstaande paragrafen hebben wij een aantal

aandachtsgebieden opgenomen zonder volledig te willen zijn

6 1 Instrument data analyse voor interne rechtmatigheidstoets

In 2021 heeft de ADR voor de zorgtoeslag middels data analyse getoetst of de

toekenningen rechtmatig waren Het voordeel van data analyse t o v een

steekproefaanpak is dat een integrale analyse wordt uitgevoerd en bijvoorbeeld
groepen in beeld komen Zo is voor een groep geconstateerd dat deze recht heeft

op Zorgtoeslag maar dit niet heeft gekregen In 2022 is Toeslagen voornemens te

starten met het toepassen van data analyse voor het Kindgebonden Budget Wij
bevelen Toeslagen aan te onderzoeken of het instrument data analyse in

combinatie met andere instrumenten verder ingezet kan worden

6 2 Bekende tout en onzekerheid t b v steekproefevaluatie interne

rechtmatigheidstoets

Toeslagen voert steekproeven uit om de rechtmatigheid te toetsen van de

huurtoeslag kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget Sommige
rechtmatigheids fouten en onzekerheden komen jaarlijks terug Dit betreft

bijvoorbeeld het onterecht niet voldoen aan de eis dat het rekeningnummer op
naam moet staan van diegene die de toeslag heeft aangevraagd of de

belastingteruggaaf krijgt

Dit type fouten en onzekerheden wordt in de steekproefevaluatie geextrapoleerd
Ten behoeve van een meer exacte fouten onzekerheids evaluatie bevelen wij
Toeslagen aan om deze fouten en onzekerheden middels een integrale analyse van

alle gevallen de bekende fout onzekerheid te berekenen

6 3 Afspraken Belastingdienst en Toeslagen

Toeslagen maakt gebruik van systemen van de Belastingdienst en is ook afhankelijk
van de Belastingdienst voor de opievering van data en rapportages Het risico is dat

er onjuiste onvolledige en niet tijdige opievering plaatsvindt voor bijvoorbeeld het

verantwoordingstraject Wij beveien Toesiagen aan de koppelvlakken in beeid te

brengen en toereikende afspraken te maken met de Belastingdienst Een voorbeeld

is genoemd in paragraaf 5 1 1

6 4 Overzicht onrechtmatigheden

Wij hebben uit openbare informatie vernomen dat er mogelijk onrechtmatige
betalingen plaatsvinden Dit betreft bijvoorbeeld dat via een beleidsbesluit

vooruitlopend op de wetswijziging toeslagen aan Oekraiense vluchtelingen vanaf 20

juli 2022 uitgekeerd worden Wij bevelen toeslagen aan om een overzicht bij te
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houden van mogelijke onrechtmatigheden en periodiekte bespreken met

toezichthouders en controlerende instanties zoals ADR en AR
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7 Ondertekening

Den Haag 20 oktober 2022

Persoonsgegevens
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Inleiding

Algemeen

In deze managementletter delen wij tussentijds uitkomsten van de werkzaamheden

die wij hebben uitgevoerd in het kader van de wetteiijke controie 2022 die wij
hebben verricht bij de Douane Daarbij wordt aangetekend dat onze onderzoeken

zich in wisselende stadia van uitvoering bevinden Onze definitieve bevindingen die

in maart 2023 worden gedeeid kunnen daarom afwijken van onze tussentijdse
uitkomsten In deze managementietter wilien wij met name bevindingen en risico s

signaleren die de aandacht behoeven zodat in 2022 nog maatregeien ter verbetering
kunnen worden getroffen Wij focussen ons daarbij op de aandachtspunten in het

beheer

Doel en doelgroepen

PersoonsgegevensHet rapport is opgesteld voor

verstrekt aan de^
Financien en de Aigemene Rekenkamer

de Douane en wordt tevens

van het Ministerie vanPersoonsgegevens

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk De minister van Financien stuurt elk

halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titeis van door de ADR

uitgebrachte rapporten waaronder deze managementietter

Leeswijzer

Deze managementietter is ais voigt ingedeeid
Een samenvatting van de aandachtspunten opgenomen in de managementietter
hoofdstuk Ij
De toeiichting op de geconstateerde bevindingen en aandachtspunten vanuit de

foiiow up van de bevindingen 2021 hoofdstuk 3 t m 7 en nieuwe

aandachtspunten hoofdstuk 2

O

O
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1 Samenvatting

De Nederlandse Douane behoort tot de beste douanediensten ter wereld die door

slim te werken legale handel optimaal faclliteert de samenleving adequaat
beschermt en douanerechten accijnzen en andere belastingen volgens de

wetgeving correct heft en int \s de ambitie in het Strategisch Meerjarenplan 2020

Om deze ambitie te bereiken geeft de Douane aan een wendbare organisatie nodig
te hebben waarbij onder andere flexibiiiteit en innovatie als sleuteidimensies zijn

aangemerkt

De praktijk is weerbarstig De grote veranderopgaves zorgen voor knelpunten

waarbij de Douane moeite heeft om aan de toenemende vraag strengere eisen

vanuit toezichthoudende instanties en gewijzigde wet en regeigeving te voldoen

Vaak vereisen de veranderingen wijzigingen aan het IT landschap Het inspeien op

alle veranderingen is een uitdaging waarbij vernieuwingstrajecten veeivuidig

vertragen Met ais gevoig dat de Douane niet aitijd tijdig kan voidoen aan

Europese wet en regeigeving en gedane toezeggingen Douane geeft ais oorzaak

met name de schaarste in de personeie capaciteit op gebied van automatisering
aan want vaak vereisen de veranderingen wijzigingen aan het IT iandschap Dit

wordt door de Douane als groot zorgpunt aangemerkt

De Douane heeft voor het M O risico binnenbrengen Lucht recenteiijk concrete

verbetervoorstellen gedaan Door een periodieke vergelijking met contra informatie

en verbeterde afspraken met de KMAR wil de Douane het M O risico verder gaan

mitigeren Voor cyciisch toezicht hebben wij vastgesteld dat de reaiisatie van de

risicowegingen voor de accijnsvergunninghouders achterloopt ten opzichte van het

geplande doei Voor de DWU vergunningshouders douanerechten ioopt het totaal

van de uitgevoerde risicowegingen op schema Wij zien dat twee regie s

vooruitiopen op de planning maar dat de reaiisatie van de overige regie s

achterloopt

Wij vinden het een goede ontwikkeling dat binnen de Douane blijvend wordt

onderkend dat het financieel beheer verbetering behoeft Wij zien verschillende

verbetertrajecten die hier een bijdrage aan leveren zoals het project Ordelijk
Financieel Beheer het programme Douane Aantoonbaar in Control en de projecten
Visie Financiele functie Ondanks alle verbeterinitiatieven en bredere bewustwording
zien wij echter beperkte voortgang in het realiseren en implementeren van

verbeteringen Vaak zorgen de initiatieven enkel voor meer inzicht

De druk die de Douane ervaart werkt door in het uitvoeren van onze

controlewerkzaamheden voor de wettelijke controle De aanlevering van zowel

nieuwe controle informatie door wijzigingen in processen en systemen bijvoorbeeld
DSF als reguliere controle informatie bijvoorbeeld AGS verloopt zeer moeizaam

Wij hebben een zeer beperkt aantal databestanden ontvangen Ook heeft Douane

ons niet op alle bevindingen van 2021 gemformeerd over de voortgang De

Auditdienst Rijk ADR en de Douane zijn hierover in gesprek maar dit heeft tot op

heden nog niet geleid tot vorderingen bij de aanlevering Dit kan een risico

opieveren voor een tijdige afronding van de accountantscontrole 2022 bij het

ministerie van Financien
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2 Vertragingen implementatie wet en

regelgeving en IT systemen

Door een toenemende vraag strengere eisen en wijzigingen in wet en regelgeving
staat de Douane voor grote veranderopgaves Veel van deze veranderingen hebben

impact op het IT landschap Wij zien dat de staande organisatie er momenteel niet

in slaagt om het verandertempo bij te benen waardoor tijdige implementatie onder

druk komt te staan en prioritering noodzakelijk is Concrete voorbeelden van

vertragingen bij implementatie zijn

o De opievering van de geautomatiseerde afdrachtenadministratie stond

gepland voor maart 2022 Deze wijziging is noodzakelijk om het TEM

boekhoudsysteem in oversteenstemming te brengen met de beginselen van

transparantie controleerbaarheid en doelmatigheid die zijn vastgelegd in de

EU wetgeving Door vertraging bij het uitfaseren en implementeren van

aanpalende IT systemen in de keten is besloten om ook de implementatie
van de geautomatiseerde afdrachtenadministratie verder uit te stellen De

Douane heeft in 2021 aan de Europese Commissie en Europese Rekenkamer

toegezegd om de volledige implementatie in 2022 af te ronden Door het

verder uitstellen van de implementatiedatum komt het einde van 2022

steeds meer in zicht

o Per 13 februari 2021 moet conform de Horizontale accijnsrichtlijn 2020 262

het veraccijnsd vervoer in de EU geautomatiseerd worden ondersteund

Deze richtlijn vergt een uitbreiding van het bestaande Europese systeem
EMCS De Douane heeft de staatssecretaris van Financien op 7 juli 2022

gemeld dat deze aanpassingen niet voor eind 2023 gerealiseerd kan worden

door een overvolle IT portefeuille eerdere keuzes uitloop van

werkzaamheden en een krappe arbeidsmarkt Ook is de Tweede Kamer

hierover 16 September jl ingelicht Douane werkt momenteel aan een

geautomatiseerde noodprocedure de convertor Voor het overgrote deel

van de accijnsgoederenbewegingen biedt de convertor een passende

tussenoplossing Hiermee voorkomt Douane het risico op ernstige

belemmeringen voor het veraccijnsd vervoer tussen de lidstaten

o De Douane heeft DG Taxud recentelijk geinformeerd over de grote

uitdagingen die Douane ervaart met IT implementatie voor het DWU

project Het DWU project hangt samen met de herziening van het

Douanewetboek van de Unie DWU Deze herziening vereist wijzigingen in

het IT landschap Meerdere van deze onderdelen zijn vertraagd In de brief

wordt aandacht gevraagd om in gezamenlijkheid naar tussentijdse

mitigerende maatregelen te kijken die wel uitvoerbaar zijn voor Douane

o De implementatie van het nieuwe aangiftesysteem voor Douanerechten

DMS is reeds meerdere malen uitgesteld De verwachting is nu dat DMS

uiterlijk per 1 juli 2023 operationeel zal zijn De overgang van de oude

aangiftesystemen naar DMS heeft voor het bedrijfsieven grote impact
doordat ook de bedrijven wijzigingen moeten verrichten aan de IT

systemen Dit leidttot imagoschade bij het bedrijfsieven

o Over de eerste vier maanden is het niet duidelijk of de verplichte set aan

ri si coprofielen op de maandaangiften van GPA vergunninghouders heeft

gedraaid Het is niet opgenomen in de interne verantwoordingsrapportages
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Vanuit deze risicoprofielen bepaalt Douane welke vergunninghouders
worden onderworpen aan administratieve controles Het niet draaien van

dergelijke controles zou kunnen leiden tot EU nabetalingen bij onderzoeken

door DG Budget In de recente interne verantwoordingsrapportage is bij de

meeste regie s opgenomen dat de kritische profielen over de tweede vier

maanden zijn gedraaid

Bij de invoering van de sanctiemaatregelen tegen de Russische Federatie en Belarus

naar aanleiding van de Russische inval in Oekraine heeft de Douane in kaart

gebracht wat de gevolgen zijn voor de inzet van de capaciteit van de Douane Deze

gevolgen zijn met een gefaseerde aanpak op 28 maart 2022 voorgelegd aan het

opdrachtgevers opdrachtnemersberaad Douane Via een stappenplan heeft de

Douane aangegeven op welke onderdelen Douane gaat afschalen om voldoende

capaciteit te kunnen vrijmaken Wij hebben vernomen dat tot op heden het

vrijmaken van capaciteit nog geen invioed heeft gehad op de stroom invoer fiscaai

Toekomstige opschaling naar de voigende fase zal hier wei invioed op gaan hebben

Hierbij zuilen medewerkers worden vrijgemaakt die momenteel ingezet zijn bij

aangiftebehandeling invoer en fysiek toezicht Het M O risico zal bij de

overschakeling naarde voigende fase gaan toenemen

Douane geeft zelf als oorzaak het personeelstekort op met name specialistische

vakgebieden zoals IT Wij hebben geen onderzoek verricht of het personeelstekort
de oorzaak is voor deze problematiek

Wij zijn positief over de tijdige communicatie van Douane met de Tweede Kamer de

Europese instanties en het bedrijfsieven dat in gezamenlijkheid wordt gezocht naar

passende tussenoplossingen

7 I Managementletter 2022 Douane

1571537 00004



3 Interne beheersing grote geldstromen

De Douane is al enige tijd bezig om door middel van diverse projecten de interne

beheersing van onder andere de grote geldstromen accijnzen en douanerechten te

verbeteren In 2021 zijn er naast de al lopende verbeteractiviteiten nieuwe

initiatieven bijgekomen met als overkoepelend project het project Ordelijk Financieel

Beheer Douane OFB

Het doel van het project OFB is om voor negen onderkende procesclusters risico s te

identificeren en maatregelen voorte stellen De fases implementatie en afronding
vallen niet onder de OFB werkgroep Vanaf het presenteren van de

verbetervoorstellen is het de verantwoordelijkheid van het management om

invulling te geven aan implementatie en afronding van de verbetervoorstellen In

mei 2022 zijn alle risico inventarisaties afgerond en besproken in het MT Operaties
MTO Hiermee is het project afgerond en is decharge verkregen Via het MTO zijn

vervolgens actiehouders gekoppeld aan de voorgestelde verbetermaatregelen en is

hiermee tevens de verantwoordelijkheid voor de follow up overgedragen aan het

MTO Doordat de voorgestelde verbetermaatregelen nog niet zijn ingevoerd loopt de

Douane nog steeds risico aangaande de juistheid volledigheid en rechtmatigheid
van in het bijzonder de grote geldstromen Ook de stuurinformatie voor de grote

geldstromen is nog niet voldoende ingeregeld en de betrouwbaarheid van de

beschikbare informatie laat zich niet vaststellen

Het is van belang dat het MT Douane zorgdraagt voor de daadwerkelijke

implementatie van de door de werkgroep OFB voorgestelde verbetervoorstellen bij
de centrale organisatie en de regio s Wij bevelen aan om de prioritering voor het

oppakken van de voorgestelde verbetermaatregelen te baseren op een risicoweging
met aandacht voor kans en impact Hierbij kan rekening worden gehouden met de

reeds bestaande mitigerende maatregelen Wij bevelen ook aan om een realistische

planning op te stellen en strikte monitoring op implementatie en afronding te

hanteren

Het programme Douane Aantoonbaar In Control DAIC is aan de slag gegaan met

het in kaart brengen van de 35 procesketens op basis van het Procesmodel Douane

De uitkomsten van de risico inventarisatie opgesteld bij het project OFB worden

als input meegenomen bij het programme DAIC Het programme DAIC heeft in 2022

vertraging opgelopen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van

procesdeskundigen De afronding van het programme DAIC staat nu gepland voor

het tweede kwartaal in 2025

De directie F C heeft ook een plan van aanpak voor het inregelen van het toezicht

op de grote geldstromen opgesteld en afgestemd met het MT Douane Het plan van

aanpak bevat vier pijiers opvolging geven aan de aanbevelingen vanuit diverse

instanties bepalen van informatiebehoefte strategische personeelsplanning en de

geautomatiseerde afdrachtenadministratie

Wij vinden het een goede ontwikkeling dat binnen de Douane blijvend wordt

onderkend dat het financieel beheer verbetering behoeft en onderstrepen de

initiatieven Ondanks al de verbeterinitiatieven en bredere bewustwording zien wij

beperkte voortgang in het realiseren en implementeren van verbeteringen Vaak

zorgen de initiatieven enkel voor meer inzicht Wij bevelen aan om periodiek te

her prioriteren de planning te actualiseren en strikte monitoring in te richten op

implementatie en afronding

8 I Managementletter 2022 Douane

1571537 00004



4 Toezicht en handhaving

Het M O risico voor Douane betrefl het heffen van te lage douanerechten of

accijnzen vanwege het risico van niet juiste opgaven door bedrijven Hiervoor heeft

Douane het Handhavingsplan Douane 2022 opgesteld In dit pian is uitgewerkt hoe

de Douane het toezicht heeft vormgegeven In de praktijk worden bij de uitvoering
van het toezicht soms andere keuzes gemaakt wat ieidt tot enig M O risico

De Douane heeft naar aanleiding van de bevindingen uit 2021 verbetervoorsteiien

uitgewerkt voor het proces binnenbrengen van ladingen voor de Douanerechten en

het Cyclisch toezicht

4 1 Het binnenbrengen van ladingen

In 2021 is vastgesteid dat het proces van het binnenbrengen van ladingen vanuit

fiscaai oogpunt voor de Douanerechten niet is meegenomen in het handhavingsplan
Douane terwiji voor dit deeiproces het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik
M O risico aanwezig is Dit betreft het risico dat niet alle cargadoors Maritiem en

aangevers airlines Lucht een eerste aanmelding doen en een aangifte indienen

De Douane geeft aan dat het handhavingsplan zich met name richt op de

handhavingsactiviteiten die voortvioeien uit de afspraken met externe

opdrachtgevers Het risico bij Binnenbrengen Lucht is onderkend vanuit het

programme OFB en hiervoor zijn de volgende twee verbetervoorsteiien gedaan
1 Het gebruik van contra informatie door een periodieke vergelijking tussen

de informatie bekend bij Schiphol PGTS en de informatie bekend bij
Douane DMF Wij bevelen aan om de verschillen tweezijdig uitte zoeken

om het risico ten aanzien van de juistheid volledigheid rechtmatigheid van

de opbrengsten en het M O risico te mitigeren

2 Herijking van de informatievoorziening bij vermissing aan de luchtzijde
door herbeoordeling van de afspraken met de KMAR

Het beoordelen van de implementatie van de verbetervoorsteiien staat gepland voor

aankomend controlejaar Het is ons niet duidelijk of het project OFB ook

verbetervoorsteiien gaat doen voor Binnenbrengen Maritiem Een veel

omvangrijkere stroom goederen

4 2 Het cyclisch toezicht

Wij hebben de Douane gevraagd om ons te informeren over de voortgang en

aandachtspunten met betrekking tot cyclisch toezicht De Douane heeft hieraan nog

geen gehoor gegeven

Aan de hand van de vastleggingen in Klant Relatie Management KRM hebben wij
bekeken in welke mate het doel van JaarliJks bij 1 5 van de

accijnsvergunninghouders en 1 3 van de DWU vergunninghouders een

risicoafweging uitvoeren en de in te zetten handhavingsinterventie vaststeiien” is

gerealiseerd door de Douaneregio s Voor het cyclisch toezicht van de

accijnsvergunninghouders hebben wij vastgesteid in KRM dat de uitgevoerde

risicowegingen achterloopt ten opzichte van het geplande doel Voor de DWU

vergunningshouders douanerechten loopt het totaal van de uitgevoerde

risicowegingen op schema Wij zien dat twee regio s vooruitlopen op de planning
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maar dat de realisatie van de overige regio s achterloopt Derhalve blijven de

aandachtspunten uit 2021 ongewijzigd

Tekst deelraoDort Douane 2021

Voor het cydisch toezicht is gebleken dat beperkte voortgang is geboekt in bet

realiseren daarvan Het gevoig is dat de Douane op landeiijk niveau nog steeds

onvoldoende zicht heeft op de tijdige uitvoering van de risicoanalyses en de daaruit

volgende administratieve en fysieke controles Met als risico dat gewenste controles

niet binnen de gestelde navorderingstermijnen warden uitgevoerd en daarmee

naheffingen niet meer kunnen warden opgeiegd

Oorzaak van de beperkte voortgang is dat op managementniveau nog inhoudelijke
keuzes moeten warden gemaakt over bijvoorbeeld de vraag welke activiteiten onder

cydisch toezicht vallen Daarnaast is aangegeven dat het opstellen van een

totaaioverzicht voor administratieve controles waarbij er een koppeling wordt

gemaakt tussen het totaal van de vergunninghouders en het bepalen van de

procentuele uitvoering van het CT beleid erg arbeidsintensief is Verder blijkt dat de

registratie in het Klant Relatie Managementsysteem niet betrouwbaar is als het gaat
om het aantal afgeronde onderzoeken in het kader van de herbeoordeling DWU en

uitgevoerde controles per vergunninghouder

De aantallen inmiddels uitgevoerde risicoafwegingen en administratieve controles in

het kader van cydisch toezicht lopen ook behoorlijk achter Men heeft circa 1 3 van

de geplande controles voor 2021 uitgevoerd Meerdere regio s hebben geen

risicowegingen uitgevoerd gedurende hetjaar 2021 vanwege onder andere de

prioritering van de afronding van de herbeoordeiingen in het kader van DWU Naar

schatting van de Douane zullen deze herbeoordeiingen medio 2022 zijn afgerond

Wij adviseren om eerst de inhoudelijke keuzes te maken die benodigd zijn voor

cydisch toezicht en vervolgens vaste kaders en criteria op te stellen ter waarborging
van een uniforme werkwijze door de regio s en het kunnen uitvoeren van centraal

toezicht door het Douane Landeiijk Kantoor Houd hierbij ook rekening met de

risico s in relatie met de overige toezichtactiviteiten die reeds worden uitgevoerd
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5 Verzelfstandiging

5 1 Opbouw financiele functie

In 2021 is een eigenstandige directie Financien Controle F C ingericht bij de

Douane Find 2021 heeft de directie F C een visiedocument opgesteid waarin is

uitgeschreven wat er nodig is en welke stappen men gaat nemen om te komen tot

een toekomstbestendige financieie functie voor de Douane Hiervoor heeft de

Douane 9 onderwerpen onderkend om te komen tot een voiwaardige
businesscontroller Wij hebben vernomen dat in 2022 vanwege overlapping en

samenhang de 9 onderwerpen zijn omgezet in 15 topics Wanneer de 15 topics zijn

afgerond en geimpiementeerd zijn de 9 onderwerpen ook afgedekt

Door de inrichting van de directie F C zijn een aantai roiien die betrekking hebben

op de financiele functie gaan schuiven tussen de directies en afdeiingen Om meer

inzicht te verkrijgen in de juiste positionering van de roiien taken en

verantwoordeiijkheden binnen de financieie functie doet KPMG momenteei

onderzoek De vervoigacties die hieruit voortvioeien zuiien na afronding van het

onderzoek in het vierde kwartaai van 2022 verder opgepakt worden Vanwege de

beperkte capaciteit is de verwachting dat dit geruime tijd in besiag zai nemen Net

ais in 2021 vragen wij ons af in hoeverre het haaibaar is om in 2024 de negen

onderliggende onderwerpen van dit visiedocument te realiseren Dit mede omdat de

Douane nu ai ianger bezig is om het financieei beheer op orde te brengen er een

cuituuromsiag nodig biijkt en er daarnaast ook uitdagingen zijn aan de personeie
kant

Ook hier zien wij dat veei van de verbeterinitiatieven zorgen voor meer inzicht

maar nog niet leiden tot de benodigde verbeteringen Wij bevelen aan om de

planning periodiek te herijken en na te gaan of de prioritering passend is bij de

actueie ontwikkeiingen en de personeie capaciteit
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5 2 Samenwerkingsafspraken in het kader van IT

Wij hebben de Douane gevraagd om ons inzicht te verschaffen in de

samenwerkingsafspraken met de Belastingdienst in het kader van IT De Douane

heeft de samenwerkingsafspraken met de ADR gedeeld maar geen toeiichting
verstrekt op de opvolging van onze aandachtspunten uit 2021 De

samenwerkingsafspraken bieden te weinig context om na te kunnen gaan of in

voidoende mate opvoiging is gegeven Derhaive biijven de aandachtspunten uit

2021 ongewijzigd

Tekst deelraoDort Douane 2021

Voor de uitvoering van haar taken heeft de Douane de beschikking over een

uitgebreid en complex stelsel van applicaties die de afgeiopen Jaren aan grote

veranderingen onderhevig zijn geweest Het technisch beheer van deze applicaties
is belegd bij de Belastingdienst
Door de ontviechting van de Douane is de relatie met bet rekencentrum DCS

Beiastingdienst gewijzigd Het reeds ingerichte Service Level Management met de

focus op continuTteit van de IT dienstverlening is door de verzeifstandiging mogelijk
niet meer geheel toereikend Door het Service Level Management mee te laten

groeien met de nieuwe verhoudingen en uit te breiden naar het totaal van het bij de

Belastingdienst ondergebrachte gedeelte van het IT beheer in brede zin met de

bijbehorende verantwoording kan Douane verantwoordeiijkheid gaan nemen voor

de uitbestede IT gerelateerde processen
Met betrekking tot het bij de Belastingdienst ondergebrachte gedeelte van het IT

beheer kan ook warden gedacht aan de bij de Belastingdienst in beheer zijnde
databases voor de Douane Aandachtspunten hierblj zijn het tijdig reageren op

verstoringen het tijdig beschikbaar stellen van informatie het adequaat inrichten

van logische toegangsbeveiliging het monitoren van mogelijke overige
kwetsbaarheden in en om systemen en wijzigingenbeheer op met name

softwareontwikkeling
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6 IT beheer

6 1 Logische toegangsbeveiliging

In de voorgaande rapportages hebben wij gerapporteerd over een aantal

tekortkomingen in het IT beheer waaronder logische toegangsbeveiliging De

iogische toegangsbeveiiiging dient ter waarborging van de minimaai benodigde

functiescheidingen waarmee niet iegitieme handelingen in de desbetreffende U

appiicaties worden gereduceerd De ADR heeft in 2021 vastgesteid dat de huidige

Segregation of Duties SoD iijsten niet actueei zijn

Douane geeft aan een traject te zijn gestart om het proces van confiicterende

muteerrechten CMR nader in kaart te brengen De doelsteiiing van dit traject is om

te komen tot een nieuwe set SoD regels gebaseerd op de iaatste inzichten en

actueie risico s Hiermee worden die functies gescheiden die op het moment dat een

combinatie van rechten ontstaat risicovoi zijn De SoD lijst wordt opgenomen in het

Identity Management Systeem IMS IMS houdt hiermee directe toekenning van de

combinatie van confiicterende muteerrechten tegen Wanneer Douane vervolgens
kiest om de SoD iijst te negeren ontstaat een CMR en zijn aanvuiiende

beheersmaatregelen noodzakeiijk om het risico te mitigeren Vanwege het

arbeidsintensieve karakter van het dooriichten verwacht Douane dit traject in het

tweede kwartaai van 2023 voliedig af te ronden

Het beoordeien van de impiementatie van de verbetervoorsteiien wordt gepiand na

afronding van de verbetervoorsteiien
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6 2 Portfolio en legacy

Wij hebben de Douane gevraagd om ons te informeren over de stand van zaken ten

aanzien van de aandachtspunten met betrekking tot portfolio en legacy De Douane

heeft hieraan nog geen gehoor gegeven Derhalve blijven de aandachtspunten uit

2021 ongewijzigd

Tekst deelraoDort Douane 2021

In het kader van IT portfoliomanagement is de Douane via diverse projecten

gefaseerd legacy systemen aan het vervangen Dit heeft onder andere geieid tot de

in productie name van de Douane Accijnzen Administrate DAA en de Douane

Debiteuren Administratis DDA Door het vervangen van applicates is de

techntsche schuld geleidelijk aan het afnemen en wordt inmiddels voldaan aan de

normen die binnen het departement zijn gesteld

BiJ het vervangen van legacy systemen hebben wij vastgesteld dat bij het bouwen

van nieuwe systemen gezien de druk op de tijdige beschikbaarheid van deze

systemen prioritering wordt aangebracht in het onderhanden werk om toe te

kunnen werken naar sen Minimal Viable Product MVP Hlerblj worden de

bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten die betrekking hebben op het totstandkomen van

de benodigde managementinformatie en het uitvoeren van ingebouwde interne

controles veelal laag geprioriteerd waardoor deze pas na in productiename
aandacht krijgen Door schaarse IT ontwIkkelcapaciteit blijven ze ook vaak lang op

de ontwikkelkalender staan Dit heeft ais risico dat via sen alternatieve werkwijze

queries worden ontwikkeld om over managementinformatie te kunnen beschikken

waarvan vervolgens de betrouwbaarheid ervan onvoldoende beheerst wordt

Wij adviseren om bij het bepalen van het MVP expiicieter af te wegen welke

onderdelen prioriteit verkrijgen Op dit moment is de afdeling IM vaak in de lead bij
het maken van deze afweging Door de Business en F C meer te betrekken in het

ontwikkeitraject van IT systemen en de prioritering van functionaiiteiten zoals

opgenomen in het visiedocument van F C kunnen de weloverwogen afwegingen
worden gemaakt waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn
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7 Verplichtingenbeheer incl prestatieverklaring

Voor het verplichtingenbeheer incl prestatieverklaring werkt Douane samen met

lUC Belastingdienst en SSO FM I voor o a het afsiuiten van raamovereenkomsten

en verantwoording Voor het op orde krijgen van het verplichtingenbeheer incl

prestatieverklaring is de afgelopen jaren al veel werk verzet door alle partijen Dit

heeft erin geresulteerd dat de opzet van deze processen al eerder door ons als

toereikend is aangemerkt Desondanks bleken de fouten uit de steekproefcontroles
van het afgelopen jaar relatief hoog met tolerantieoverschrijdingen tot gevolg

Als gevolg hiervan heeft de Belastingdienst aanvullende maatregelen getroffen
waarvan een deel al is gei mplementeerd Deze maatregelen hebben betrekking op

structurele fouten die via een analyse van de Belastingdienst zijn geidentificeerd Op
basis hiervan is onder andere het F controleplan aangepast en zijn zogenaamde

gatekeepers aan het inhuurproces toegevoegd Deze gatekeepers doen nog een

laatste check op het contract en de dossiervorming voordat de verplichting wordt

aangegaan en geboekt Wij hebben het effect van deze maatregelen nog niet

kunnen vaststellen aan de hand van onze steekproefcontroles omdat de

maatregelen pas recent zijn geimplementeerd

De Belastingdienst is voornemens om de bevindingen van de gatekeepers te

analyseren en na te gaan wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn voor het

tegenhouden van verplichtingen die moeten worden aangegaan en deze zo nodig
van passende interventies te voorzien Fliervoor is een werkgroep Inhuurproces

ingericht Wij vinden dit een goede ontwikkeling voor het structureel verbeteren van

het inhuurproces
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8 Ondertekening

Den Haag 20 oktober 2022

AuditdiensLWtir
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