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De stuurgroep Belastingsysteem 2020 informeert u puntsgewijs over de voortgang van de aanbesteding belastingsysteem, de 
herkansing nadat in het derde kwartaal van 2018 moest worden besloten om de eerste aanbesteding in te trekken.

In het vierde kwartaal van 2018 zijn we niet overhaast opnieuw begonnen. Het bleek nodig om eerst de vorige fase af te sluiten. 
Uit de evaluaties van projectgroep, externe adviseurs en de stuurgroep bleek dat het verstandig is om de lessen uit de eerste 
ronde te benutten. Die gaan over de toekomstvisie van GBLT op het belastingproces, de capaciteiten van GBLT om dat met de 
leveranciers vorm te geven, de keus van de aanbestedingsstrategie, de inzet van externe adviseurs, de betrokkenheid van 
onderop in de organisatie, de besturing van het project en niet te vergeten, de definitie van de TCO (total-cost-of-ownership). 
Ook is in het laatste kwartaal de samenwerking met de externe adviseurs beëindigd. 
De jaarwisseling gaf vervolgens de nieuwe energie om de aanbesteding opnieuw vorm te geven.

Waar staan we nu:
 Een nieuwe aanbestedingsadviseur is aangetrokken. Deze zal ook de projectleiding verzorgen tijdens de 

aanbestedingsfase.
 Overeenstemming is bereikt met de huidige leverancier over de overbrugging tot 31 december 2020.
 De stuurgroep is dezelfde gebleven, de projectgroep is opnieuw samengesteld, compacter en met een andere focus.
 Besloten is om dezelfde scope te gebruiken, met dien verstande dat de keus voor Saas of On-premise ingebracht gaat 

worden in de marktconsultatie. Dit met het oog op een goed begrip van de kosteneffecten.
 De toekomstvisie op de procesinrichting voor data en transacties is verwoord als basis voor de gezamenlijke 

inspanning van GBLT en softwareleverancier.
 Het plan van aanpak is gereed en daarin ook de hoofdlijnenplanning. Die planning voorziet:

o Marktconsultatie in maart.
o Keuze aanbestedingsstrategie in april
o Publicatie aanbesteding in mei.
o Gunning (voorlopig) september.
o Project start-up inrichtingsfase november
o Inrichting en testen geheel 2020 t/m oktober 2020
o Live november 2020
o Start productie jan 2021.

In komende april wordt de PID afgerond met een business-case, risico-analyse, capaciteitsplan en communicatieplan.

In het algemeen bestuur van november 2018 is gevraagd naar SROI in het programma van eisen. Desgevraagd adviseerde de 
aanbestedingsjurist:

Ik zie persoonlijk geen mogelijkheden om SROI te verwerken in het pve en de opdracht. Het loonkostencomponent 
van de opdracht is niet daar waar het zwaartepunt ligt. Daarnaast betreft het loonkosten van specialisten (hoog 
opgeleid en ervaren personeel), SROI zou dan enkel in het kader van stages e.d. kunnen. Aangezien er in die markt 
reeds een krapte is, zetten aanbieders hier sowieso al op in om hun eigen bedrijf ook voldoende continuïteit te kunnen 
bieden.
Daarnaast is het wettelijk niet toegestaan om SROI op het bedrijf te richten, de inrichting van SROI moet in verband 
staan met de uitvoering van de opdracht. Het kan dus niet zien op schoonmaakwerkzaamheden of receptiediensten.


