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Wat vraagt specifieke aandacht?

i. I.

L

De oplevering van de benodigde automatisering van het en- en schenkbelastingproces heeft In
2017 verdere vertraging opgelopen, hetgeen heeft geresulteerd In Iagere opbrengsten dan de
ramingen. Dit is ook door politiek en maatschappij gesignaleerd. Door deze vertraging (die is
ontstaan door de groter dan verwachte complexiteit van de te bouwen systemen) stagneren de
processen er-f- en schenkbelasting. De beschlkbare capaciteit bIJ de business voor het opleggen van
de aanslagen schenk- en erfbelasting vormt door de uitstromende E en F capaciteit een extra
zorgpunt dat de nodige (ock bestuunlijke) aandacht krijgt. Om de doelstellingen voor 2018 en
verder te kunnen realiseren zijn extra maatregelen noodzakelijk waaronder extra geld en capaciteit
voor zowel IV als business. Er is Inmiddels een actieplan opgesteld dat met de staatssecretaris is
besproken. Nog niet duidelijk is of de noodzakelljke extra maatregelen (flnancieel) worden
goedgekeurd.
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2. KPI’s en resultaten

1
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>90% 92,8%

>70% 84.7%
>90%

-_

94,0%

<2%

_______

<2% I i,6x

N.B. de resultaten van S&E geven een vertekend beeld omdat het belastingjaar 2017 nog niet kon
warden behandeld. Eind december is een beperkte start gemaakt met deze behandeling, BI van
belastingjaar 2017 s echter nag niet beschikbaar en telt dus oak niet mee in de getoonde P1,
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Schenk- en erfbelasting
Hoewel de Pt’s m.b.t. de schenk- en erfbelasting op papier gerealiseerd zijn, willen we toch een
toelichting geven op de huidige stand van zaken.

De huidige Schenk- en Erihelasting applicatie (GRS) wordt vervangen door SEA (Erfhelasting) en
OSA (Schenkbelasting) vanwege het end of life zijn van GRS. De afgelopen verantwoordingsperiode
is het niet gelukt alle afgesproken functionaliteiten in productie te nemen. De complexiteit van het
systeem is dermate groot dat het bouwen van systeemonderdelen en het oplossen van problemen
veel meet tijd kost dan geprognosticeerd. Er is wel vooftgang geboekt, zo kunnen flu eenvoudige
definitieve aanslagen erfbelasting worden opgelegd en kunnen verzoeken om een voorlopige
aanslag erfbelasting behandeld worden. De bezwaarfunctlonaliteit Erfbelasting is eind 2017
opgeleverd, maar i.v.m. met een in januari nog ult te rollen script, nog niet in gebruik genomen.
Voor schenkbelasting zijn de eerste eenvoudioe ynnrlnnin ncIRt1Pn nnntnrl I

Art.11

Tot op heden kunnen alleen de resultaten van erf- en schenkbelasting tot en met het belastingjaar
2016 worden gemeten (door middel van het systeem GRS). De huidige planning is dat resultaten
en informatie van erf- en schenkbelasting vanaf belastlngjaar 2017 (informatie ult de systemen
SEA en OSA) pas eind januari 2018 worden ontsloten. Dc getoonde resultaten over 2017 zijn
daarom niet compleet.

De uitloop heeft er toe geleid dat in 2017 een kasschuif optreedt van enkele honderden miljoenen
euro’s. De voorraad aanglften erfbelasting over 2017 bedraagt ultimo 2017 bij benadering 19.000
stuks. De voorraad te behandelen aangiften is daarmee 14.000 aangiften hoger dan gebruikelijk
(ijzeren voorraad ongeveer 5.000 stuks voor 2017). De voorraad aangiften schenkbelasting
bedraagt ongeveer 7.000 stuks. De voorraad te behandelen aangiften is Uaarmee 4.000 aangiften
hoger dan gebruikelijk (ijzeren voorraad schenk is ongeveer 3.000 stuks). Dit betekent dat de
doelstellingen voor 2018 niet gerealiseerd gaan worden.

Beheersmaatregelen

Er is inmiddels een actieplan opgesteld (o.a. extra capaciteit om (voorlopige) aanslagen op te
leggen), dat geaccordeerd is door de staatssecretaris en minister.

Er is samen met de IV-organisatie een nieuwe planning gemaakt voor de systemen SEA/OSA.
Volgens deze planning toopt de realisatie van het Erfbelastingsysteem door tot eind 2020, de
afronding van het Schenkbelastingsysteem vindt plaats in 2021. De uitkomsten zijn verwerkt in
een heel globale roadmap die loopt tot 2021.
Het eerste P1-event van 2018 vindt plaats mediojanuarl. Tot die tijd is er nog geen zekerheld of de
voorgenomen planning van het eerste kwartaal van 2018 voor zowel de schenk- als erfbelastlng
realiseerbaar is. Helder is dat de politick waarborgen/garanties vraagt m.b.t. reallseerbaarheid van
de planningen en de productie door de business. Dit strookt niet goed met de Aglie manier van
werken. Een lange termijn zekerheid kan niet worden geboden.

Het niet beschikbaar hebben van BI uit het nleuwe systeem SEA/OSA is een zorgpunt. Er zitten al
veel posten in SEA, hier kan niet op worden gestuurd. Er is overleg met IV en D&A om de
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SEAN

En- en Schenkbelasting
Het huidige productiesysteem fGRS) wordt uitgefaseerd zonder dat het nleuwe systeem SEA/OSA
volledig operationeel is. De stand van zaken is beschreven bij het onderdeel
uitzonderingsrapportage.

De digitale aangifte Schenk Is In het tweede kwartaal 2017 succesvol Ingevoerd. De interactie met
de kiant geat flu steeds meet via de verpleuwde website waardoor er minUet fouten gemaakt
worden. Veel vragen worden afgevangen door de nabestaandedesk van KI&S die samen met S&E
is opgezet.

De oude voorraad tot en met 2016 is in 2017 afgebouwd i.v,m. de uitfasering van GRS.
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8. Follow-up viermaandsgesprek

De bespreekpunten n.a.v. de tweede VMR allemaal reeds opgenomen in deze rapportage.

1. Aanvraag aanvullend budget KOS 2017-2019: zie hoofdstuk 2, onderdeel
uitzonderingsrappoftage.
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Bijiage Rapportage Grote Projecten

Erf- en Schenkbeiasting

Vervangen huidige Schenk- en Erfbelasting applicatie (GRS) door SEA fErfbelasting) en OSA
(schenkbelasting) vanwege het end of life zijn. Gelijktijdig hiermee het doorvoeren van
procesoptimalisatie (digitalisering van het proces). Het traject draagt bij aan het programma
rationalisatie met als een van de onderdelen het uitfaseren van PowerBuilder Sybase.

Terug bilk

De afgelopen verantwoordingsperiode is het niet gelukt alle afgesproken functionaliteiten in
productie te nemen. De complexiteit van het systeem is dermate groot dat het bouwen van
systeemonderdelen en het oplossen van problemen veel meet tijd kost dan geprognosticeerd. Er is
wel voortgang geboekt, zo kunnen nu eenvoudige definitieve aanslagen erfbelasting worden
opgelegd en kunnen verzoeken am een voorlopige aanslag erfbelasting behandeld worden. De
bezwaarfunctionaliteit Ertbelasting is eind 2017 opgeleverd, maar ivm met een in januari nag uit te
rollen script, nog niet in gebrulk genomen. Voor schenkbelasting zijn de eerste eenvoudige
voorlopige aanslagen opgelegd. Helaas blijkt dat het in productienemen van nieuwe
functionaliteiten meer tijd kost dan gepland. Dit door onvoorziene procesverstoringen.

De uitloop heeft er toe geleid dat er in 2017 een kasschuif optreedt van enkele honderden
miljoenen euro’s.

Vooruitbilk

Om als project weer in control te komen is de planning de afgelopen periode door IV-samen met de
keten S&E op hoofdlijnen herijkt. De uitkomsten zi]n verwerkt in een heel globale roadmap die
loopt tot 2021.
De eerste P1-event van 2018 vindt medio januari. Tot die tijd is er nog geen zekerheid of de
voorgenomen planning van het eerste kwaftaal van 2018 voor zowel de schenk- als erfbelasting
realiseerbaar is, Helder is dat de politiek waarborgen I garanties vraagt m,b.t. realiseerbaarheid
van de planningen en de productie door de business. Dit strookt niet goed met de Agile manler van
werken. Een lange termijn zekerheid kan niet worden geboden. Als BE kan hiervoor dan oak geen
verantwoordelijkheid genomen warden.

Issues

Communicatie en koppelingen met raakvlakken en de ketentesten blijven aandacht van de IV
leidinggevende vragen.

Contin uIteitsrisico

De financiering 2018 van het project is voor nog niet definitief toegekend bovendien is et geen
toezegging op meerjarige financiering. Het is een planning en geen hatde toezegging. Oak in de
toekomst kunnen tegenvallers tot nieuwe uitloop leiden. Er blijven dus continuIteitsrisico’s bestaan
met als mogelljk gevolg dat processen niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, met
een kans op nieuwe kasschuiven.
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3. Klantoptimalisatie Schenk- en Erfbelasting (KOS)

Verantwoordelijke directeur
Business executive
Startdatum project 1-1-2017
Geplande einddatum SEA / OSA 1-1-2020 / 1-11-2021

Toelichting projectscore
[let project scoort evenals in de vorige BR nag rood, met name omdat et nag geen nieuw mandaat is goedge
keurd. Overleg hierover vindt nag plaats. Wel is er helderheid over de prioritering in 2018, waarbij de focus is
gelegd op voldoende zekerheid met betrekking tot de te realiseren kasopbrengsten Er is nog geen betrouwbare
langere termijn planning, De IV-budgetaanvraag is bijgesteld nay toezeggingen (uitbreiding capaciteit voor
beheer en onderhoud, ontwerp en uitbreiding schenk-ontwerp en bouwteam) van de staatssecretaris aan de
Tweede Kamer. In afwachting van een definitieve onderbouwing van bet benodigde budget heett de portfolio
raad 5/12 van de voorlopige daim vrijgegeven. Nu is hetwachten nag op vrijgave van het benodigde budget
voor uitbreiding door FEZ/IFR.

De BE signaleert een positieve ontwikkel-trend bij erfbelasting, waardoor de indruk bestaat dat we de beter
grip hebben gekregen op hettijdig opleveren van de in de P1-event afgesproken functionaliteiten.
Met betrekking tot schenkbelasting zijn er nog steeds zorgen. Zo vertrekt begin maart een bepalende proces
ontwerper en moet kennisoverdracht gaan plaatsvinden aan anderen. Verder is bet nog niet helder wanneer
het tweede team kan gaan starten. Dit laatste heeft te maken met het vrijmaken van capaciteit binnen IV en
externe werving. Pas als de capaciteit kwantitatief en kwalitatief op orde is, kan er versneld warden. Ook kan
dan pas een langere termijn roadmap gemaakt warden.

Doel
Vervangen huidige Schenk- en Eribelasting applicatie (GRS) door SEA (Erfbelasting) en USA (Schenkbelasting)
vanwege het end of life zijn. Gelijktijdig hiermee het doorvoeren van procesoptimalisatie (digitalisering van bet
proces). [let traject draagt bij aan het programma rationalisatie met als een van de onderdelen het uitfaseren
van PowerBuilder Sybase en de verdere digitalisering van de Belastingdienstprocessen.

Terugbllk
De afgelopen verantwoordingsperiode is er veel politiek-bestuurlijke aandacht geweest voor het project en de
door de vertraglng ontstane achterstand in de belastinginkomsten Schenk en Erfbelasting. Daarnaast is er een
gateway review ultgevoerd. Inmiddels zijn meerdere acties ondernomen.
Zo is de kwaliteit van de software door bureau 516 onderzocht. SEA scoort een 4.1 en GSA een 4.0. De norm
binnen de IV is 4. Beide programma’s scoren dus goed. Omdat in de gateway rapportage ook aangegeven is dat
medewerkers twijfelen over de rabuustheid van de systemen, wordt aanvullend op bet 516 onderzoek, door de
ADR een interviewronde gehouden. Hierbi] wardt onderzocht of er (verborgen) zwakheden in de systemen
zitten die niet uit het 516 onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze rapportage is eind april beschikbaar.
Daarnaast is IV-beheer en onderhoud versterkt, wordt gewerkt aan het beter beschrijven van features, wordt
een extra scrum team geworven voor schenkbelasting. De hiervoor benodigde budgetten zijn door de portfolio
raad inmiddels voor 5/12 vrijgegeven. In het volgende portfolio raad — overleg wordt de definitieve budget
aanvraag voor 2018 behandeld. Verder is een risicomanager aangetrokken en is IV-projectcontrol versterkt. De
IV risico’s zijn nu iedere 2 weken actueel in beeld.

Vooruitblik
Tot eind 2017 is et gerapporteerd over de minimale (GSA) en beperkte (SEA) variant. Nu die mijipalen gereali
seerd zijn, is de totale scope van het project weer in beeld. Urn als project weer In control te komen is de plan
ning de afgelopen periode door IV-samen met de keten 5&E op hoofdlijnen herijkt. De uitkomsten zijn vet
werkt in een heel globale roadmap die loopt tot 2021. Op 23 februari is er een bestuurlijk akkoord gekornen
voor de priaritering in 2018. Hierbij is gekozen voar bet zoveel mogelijk zekerstellen van de kasopbrengsten. De
komen P1-event wordt hiermee een start gemaakt.
Met betrekking tot bet ontwerp en de bouw van SEA (erfappticatie) bestaat het gevoel dat we meer In control
zijn gekomen. Oak dit increment lijken de afgesproken functionaliteiten conform planning apgeleverd te war
den. Met betrekking tot schenkbelasting kent de BE nog steeds zorgen. Zo vertrekt een bepalende procesont
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werper begin maart en moet kennis overgedragen worden aan anderen. Daarnaast is het nog niet duidelijk
wanneer bet extra scrum team operationeel is
Verder is et een algemene onzekerheid rond de inzet van externe IV-medewerkers, omdat er een nieuw man
telcontract is voor de inhuur. De gevolgen hiervan voor het project zijn nog niet helder,

De globale planningen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hot percentage gereed is niet gevuld, omdat
niet helder is welke criteria hiervoor gelden. Zodra bekend is wanneer bet extra scrumteam operationeel is kan
eon nieuwe meerjarenplanning gemaakt worden.

Plateau Geplande
einddatum gereed

Globale planning ErfbelastIng Was: 1-7-2017 NB
Waarborgen continulteit Erfbelasting: alle functionaliteit uit Werd: 142-2017
het oude systeem zijn weer beschikbaar in bet nieuwe Wordt: 31-12-2019
systeem. BC vernieuwing is nog niet gereed.
Globale planning schenkbelasting was: 1-10-2017 NB
Waarborgen continulteit schenkbelasting: alle wordt: medio 2021
functionaliteit uit hot oude systeem en de nieuwe
wetgeving is weer beschikbaar in het nieuwe systeem. BC
vernieuwing Is nog niet gereed.

Budget (cljfers opgevraagd bij Kit Yu La)
x€’l.OOO,.

]aar 2018
Budget Realisatie Progdse

1?jarig

J’ Proghose

Bron: bedrijfsvoering IV (de BE heeft geen inzicht in samenstellen en opbouw. IV budget valt conform het
besluit van het DI onder verantwoordelijkheid IV-kolom BD.
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Ministerie van Financiën

)aap Uijlenbroek (DG Belastingdienst)

Inleiding

____________

Op vrijdag 9 februari heeft u van 15.00 — 16.00 uur een gesprek meti____________
I naar aanleiding van de derde
viermaands-rapportage 2017 van PDB. Locatie: H 1.14. Deze notitie is door C&F
afgestemd met Particulieren.

Samenvatting belangrijkste bespreekpunten
1. Afspraken/actiepunten tilt het 2e VMR-gesprek
2. Going concern — prestaties op primaire processen
3. Going concern — procesoverstljgend en keten
4. De begroting
5. Herijking Investeringsagenda
6. Bezettlng - Instroom-Uitstroom (Switch)
7. Risico’s

1. Afspraken/actiepunten ult het 2e VMR-gesprek
Ult het 2 VMR gesprek zijn de volgende actiepunten voortgekomen:

18-2-2018

TER BESPREKING

An

Dlrectoraat-Generaal
Betastingdienst

11 ctItIe 3e viermaandsgesprek

Inlichtin9en

Datum
8 februar 2018

Notitlenummer
2018-0000019595

Auteur

‘I;.

:tb

Toelichting
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S S

Het nieuw (SEA-)systeem voor de Erfbelasting
Jaap geeft aan dat het bovenaan In het IV portfolio moet komen.
Stand van zaken 2 VMR: Zie apafte notitie KOS.
Stand van zaken 3 VMR:

___________

Het plan van aanpak S&E komt in het P°I ), volgend op het
viermaandsgesprek, aan de orde.
AFEP heeft geInformeerd of et een informatledashboard wordt gebouwd.
DF&A Is bezlg met de bouw van een dashboard, de eerste gegevens zlJn zojuist
ontvangen. Een rappoftage wordt voorbereid.
Kan de directeur Particulieren aangeven wanneer de rapportage gereed is?

S... S

StS,S.

_
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Openstaande punten uit het P0 Jaapl Ivan 3 novemberjl.
In overleg meti Inagaan of de programmatuur voor digitale
erf- en schenkaangifte de planning van 1 maaft zal halen?
Stand van zaken 3e VMR: Dit is reeds eerder gemeld aan de DG, maar volgens
planning van IMDV za? 4 april (er-f) en 2 mel schenkbelastlng beschlkbaar zijn.
Dit Is nog steeds de planning die IMDV hanteert.



11422018

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal
Betastingdenst

InIchtTngen

versiag Particulieren 3 VMR gesprek

Datum
14 februan 2018

Auteur

Vergaderdatum 9 februari 2018
Aenwezig Jaap Uijlenbroek,I

Geagendeerd stonden de volgende onderwerpen:

2. Afspraken/actiepunten uit bet 2e VMR-gesprek
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2. Afspraken/actiepunten uit het 2e VMR-gesprek

ieuw (SEA-)systeem voor de Erfbelasting
geeft aan dat bet bovenaan in het IV portfolio moet komen.

Stand van zaken 2 VMR: Zie aparte notltie KOS.
Stand van zaken 3 VMR:

___________

Het plan van aanpak S&E komt in bet PO . voigend op bet
viermaandsgesprek, aan de orde.
AFEP heeft geinformeerd of er een informatiedashboard wordt gebouwd. I
vraagt om de stand van zaken in het directeurenoverleg te bespreken en I
benadrukt bet belang van goede meerjarenramingen.
[1 informeert of de risicomanager als is aangesteld en of het iemand is die het
Apeldoornse goed kent? I I geeft aan dat dit bijna rond is.

I Ivraagt verder aandacht voor de stagnerende werving van 50 Ite aan
bedrijfskritische functies die vorig jaar a) door Particulieren zijn aangevraagU.
Deze zijn onder andere bestemd voor Schenk en Erf waar de nood erg hoog is,
zeker gezien de ultstroom die nog ptaats gaat vinden binnen P.

EEJ geeft aan dat IRF vragen heeft gesteld over de 4 tranche bedrijfskritische
hincties en dat de aanvraag hierdoor vertraging opioopt. Dit will look in de
brief hebben. zal Particuiieren intormeren over de stand van zaken van de VT
aanvraag. verzoekt om in de volgende viermaandsrapportages te
rapporteren over de voortgang van de afspraken en maatregeien voor En &
Schenk.
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Openstaande pun ten ult het P0 Ivan 3 november11.
In overleg meti_________________ nagaan o de programmatuur voor digitale erf
en schenkaangifte de planning van 1 maart zal halen?
Stand van zaken 3 VMR: Dit is reeds eerder gemeld aan de DG, maar volgens
planning van IMDV zal 4 april (erf) en 2 mel schenkbelasting beschikbaar zijn. Dit
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VERTROUWELDK

TER INFORMATIE

Aan

de secretaris-generaal

notitie
Aanleiding
CmnnniI-FnnAo rnncli icinc

Continuiteitsproblemen Betastingdienst 2019 en verder

Dlrectoraat-Generaal
Belastingdlenst

In)ichtnen

Datum
21 februari 2018

Notitlenummer
2018-0000027556

Auteur
prot dr. J.J.N. (]aap)
Uljlenbroek

Van
directeur-genereat
Betastingdlenst

Bijiagen
A tjm E

Art. 11 Wob
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Schenk en Erf Belasting
Kenmerken - 4 applicaties, 6.364 functiepunten (2%), 25%
landschap actterstaIlig onderhoud

- Het basislandschap van SEB was gebaseerd op
Powerbuilder/Sybase. Dit wordt flu opgeruimd in de
rlchting van een JAVA oplossing die nog niet heiemaai
gereed is.

• Het oude iandschap moet in 2018 zijn opgerulmd
- SEB is een relatief klein middel met beperkte aandacht in

de afgelopen jaren. Er is geen recent vastgestelde
domeinarchitectuur, de verandering in de laatste jaren
waren — en zijn — getocust op de vervanglng van
middelen op een verouderd platform waarbij wel nieuwe
wetgeving in de nieuwe oplossing wordt meegenomen.

Stuatie portfolio - Geen IA/vernieuwingsprojecten
- Regullere IV portfolio omvang 10.900 IV-dgfl, waarvan

1.300 dgn gefinancierd.
- Sovengenoemde eantallen dgn hebben enkel betrekking

op Continuiteit, en de vtaag is mci. project KOS. (zie
bijlage 3 IV portfolio)

- Modernisering werkpakketten speelt hier niet.
Geplande a) Continuitelt is deels gefinancierd
ontwikkelingen b) KOS — project rond vervanging oude systemen en

implementeren nleuwe wetgeving (claim 2018 tbv
afronding rationalisatie 8800 dagen + 1000 Ugn. voor
versnelling Schenkbel. nog niet gefinanclerd)

Risico’s bij niet - Er kan niet kan wotden voldaan aan de nleuwe wetgeving
uitvoeren herziening AWR. (b)

- Continuiteltsrisico; het huldige proces is grotendeels
handmatig, en wordt ondersteund door een sterk
verouderde appiicatie. (a,b)

- Powerbuilder/Sybase anger nodig (a)
Overige - Schenk- en erfbeiasting Is momenteel in een status

3.5 Schenk en Erfbelasting (SEB)

VERTROUWEUJK
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opmerkingen waarbij de aihandeling niet meet is gewaarborgd en waar
zaken eileen kunnen worden opgelost met grote
handmatlge inspnning. tn vele gevallen is dit niet
mog&ijk en ken belasting niet warden geind.

- Het oude systeem faseert uit, bet nieuwe systeem
ftjnctioneert nog niet volledig.

-1
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Bijlage 0. Analyse effecten P

Operationele risico’s directie P

Voor DG Belastingen, Dr. )aap Ulllenbroek
Van Algemeen directeur PDBIL_________Datum 19 Iebruari 2018

iaarcontract directie Pt begrotiugsindicatoren IX en KPI’s
In het jaarcontract van de directie P zijn o.a.
IX en KPIs opgenomen:

KPI’s Particulieren Jaarcontract 2017
waarvan de reallsatle in &Ie drie de
VMR’s gerapporteerd is:

Stand
31-12-
2016

Inleiding

Art. 1J Wob

de volgende begrotingslndicatoren

Norm
2018

Score

31-1-
2018

Score

31-12-
2017

VERTROUWEUJK
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Aangifte schenkbelastingen: het
opIegen van alle aanslagen, <
belastingjaar 2017, binnen 6 maanden

Norm gehaald maar
vertekend beeld*. Geen
DA’s voor J 2017.

Door problemen n
autornatisering proLtemen
met opleggen aanslagen.

Door problemen n
automatisering probiemen
met opleggen aanslagen.

Door problemen In

VERTROUWEWK
Pagina 3B van 56

>90%
Niet
bekend

Aangifte erfbelastlng: het opieggen van >70% Metalle aanslagen < 3 maanden
bekend

Aangifte erfbelasting: het opleggen van
Metaile aanslagen < 6 maanden >90%
bekend

Erfaangiften: voorraad > 12 maanden <=2% Met



t.o.v. ingediend < 12 mnd. bekend

Schenkaangiften: voorraad > 12
Nietmaanden t.o.v. ingediend < 12 mnd. <=2%
bekend

automatisering problemen
met opleggen aanslagen,

Dat komt omdat W 2017
nog niet ouder dan een
jaar is.

InnrII

Art. 11 Wob

VERTROUWEWK Pagina 39 van 56



f23-2-2018 I

]aarcontract Particulieren
—



3.6 SEAN

De kantoorautomatisering van de Schenk en Erfbelasting wordt vernieuwd. Daarblj worth tevens
de omsiag gemaakt van een nagenoeg volledig papieren proces naar een volledig digitaal proces.
De regio-indeling vervalt. S&E gaat zich ontwikkelen tot een Iandelljk gestuurd expertcentrum
waarin de klantbehandeling wordt uitgevoerd. Massale- ondersteunende-taken worden
overgedragen aan de directies CAP en CFD.

De initiële p’anning was dat het nleuwe systeem voor de Erfbelasting (SEA) In 2017 gereed zou zijn
en het systeem voor de Schenkbelasting (OSA) in 2018. In oktober 2017 is vastgesteld dat de
Initiële planningen niet gerealiseerd zouden worden, onder andere door de grote complexitelt en
een nog niet optlmaal tunctionerend voortbrengingsproces. De afgegeven planningen zijn inmiddels
herijkt.

Art. 11 Wob

-

Aangifte Schenkbelastlng: het opleggen van > 90%
aanslagen binnen 6 maanden
Aangifte Erfbelastlng: het opleggen van aanslagen > 70%
binnen 3 maanden

9



4.3 Keten schenk- en erfbelasting

Net beoogde Expertisecentrum schenk & erfbelasting Nederland levert hoge kwaliteit
dienstverlening aan belastingplichtigen, intermediairs en de interne organisatie van de
Belastingdienst, door proactief en in de actualiteit te werken. SEAN kampt met een verlaat
opgeleverd ict-systeem; de planning is Inmiddels herijkt. Dit zal zoals in paragraaf 3.6 beschreven
naar verwachting lelden tot gevolgen voor aangevers I belastlngplichtigen en voor de
ketenpartners ult het primaic proces (het oude ‘ultvoering’ en ‘iv’). De belangrijkste opdracht voor
de keten in 2018 is de continulteit te borgen en hier zal dan ook de meeste energie op ingezet
worden. Toch zijn er ook ambities, echter het tempo waarmee deze gerealiseerd kunnen worden, is
mede afhankelijk van de voortgang bij de automatisering.
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Ft-f- en SchenkhpI-ina

Meetwaarde OmschnjvIn Waatde 2016 Wearde 2017 Waarde 2018

Input Blnnenkomst aangllten 52.000 53.000 53.000
ErfbelasUnq

2 Voorraad Voorraed aeng(Iten 5,150 5.000 4.000
einde jeer

Voorraed bezwoar ende

jeer 1.100 - 1.000 800

3 Output Behandelde aangiften 58.000 51150 54.000
8ehandeide 6.600 6.000 7.000
bezwaarschriften

4 Ouderdom voorraad aangiften 1.050 1.000 1.000
einde jeer; wearvan

ouderdan 6 maanden

Voorread bezwaar &nde

jaar, waarvan net AWB 500 400 400

5 Doorlooptijd Gemiddede doortoop6jd 63 60 60
aangiftei

Gemiddelde doorlooptijd

bezwaarschriften 79 70 70

6 KwaIitet -be producten zijn

behandeld conform het

vereiste niveeu

behendelplan (HHR),
door hetjuiste

functienlveau met de

vereiste competentles

- be centrale selectie Is

uitgevoerd conform de

af.gesproken criteria

7 Resultaten Tijde afdoening 88,3% 70% 70%
aenglften (70% blnnen

3 mnd.)

Tijdige aIdoening 89,8% 90% 90%
bezwearschrlften (90%

AW8)

8 Uren 178.000 uur 176.000 uur 170.000 uur

Fte 134 132 128
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Meetwaarde Omschrijvlng Waarde 2016 Waarde 2017 Wearde 2018

Input Binnenkomst aeniften 48.000 50.000 50.000
Schenkbelasting

2 Voorraad Voorraad aanlften 3.200 3.000 3.000
elnde ]aar

Voorread bezwaar elnde 600 500 500
]aar

3 Output 8ehandelde aangiften 82000 50.000 50.000
8ehandelde 3.850 3.000 3.000
bezaarschriften

4 Ouderdom voorraed aangiften 200 200 200
elnde jaar; waarvan

aver de vastgestelde

termjn

Voorcaad bezwaar einde 300 200 200
jaar; waarvan fiat AWB

5 Daorloaptljd Gemiddelde dooHooptijd 212 200 95
eangiften

Gemiddelde doorlooptijd 92 70 70
bezwaarschrjften

6 Kwahtelt
- De producten zljn

behandeld conform bet

vereiste niveau

beflandelplan (l-WIR)

- De producten zljn

behandeld door bet

KP1s • KP1 1; 70% van de ontvangen Erfaanglften leidt binnen dtie maanden tot een definitieve aanslag
of tot een beschikking geen aanslag.

• l<PI 2; bet aant& openstaande Erfeangiften waarvan de ontvangstdatum tgt voor de betreffende
maand mInus 12 maanden is maximaal 2% van bet aental aengiften dat is ingediend in de 12
voorafgaande maanden (noemer).

• KPI 3; De bezwaarschriften worden AW6 tijdlg algedaan (90°fo)

Toelichting Beschrijving: Behandelen eangiften Erfbelasting en bezwaarschrlften (hootdprocessen)
Product: Behandelde aangiften en bezwaarschriften

Verantwoordelijke: I
Afhankelijkheden (tops)

- Juist en volledig bestand Sterfgeva!len

- Nieuwbouw systeem KOS/SEA/OSA

- capaciteit met de juiste competenties

- Pmcesverandering individueel uitnodigen erfgenamen: toename aant& sangiften
Vernieuwing:

- Het verouderde systeem GRS wordt uitgefaseerd en een nleuw systeem wordt gebouwd; KOS/SEA/OSA
- Nieuwe inrichting processen (centrale regie en centrale selectie)
- Hat pakket wordt behandeld op basis van een behandeiplan
- Visledocument met de komende veranderingen in de processen

- Madame interactie
Convenanten met intermediairs

Risico’s:

Art. 11 Wob
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juiste functienlveau met

de vereiste

competenties

7 Resultaten Tijdige afdoenin 53,3% 90% 90%
aangiften (90% binnen

6 meanden)

Tijthe afdoening 84,7% 90% 90%
bezwaacschriIten (90%
AWB)

8 Uren 85000 uur 88.000 uur 85.000 uur

Ftc 64 66 64

KPI’s KPJ 1; 90% van de Schenkingsaangiften ieidt binnen 6 meanden na datum
binnenkomst tot een eansiag

• KPJ 2; het aantal openstaande Scheakaangiften waarvan de ontvangstdatum ligt voor
de betreffende maand minus 12 meanden is maximaai 2% van hat eantal aengiftendat is Ingedlend In de 12 voorafgeande meanden (noemer).

• KPI 3; iDe bezwaarschriften worden AWB tljdig afgedaan (90%)

Toellchting Beschrljving: ehandeIen sangiften Schenkbelasting en bezwaarschrlften (hoofdprocessen)
Product: 6ehandelde eangitten en bezwaarschriften
Verantwoordetijke: Egbeft Huttinga ply. Directeur
Afhankelijkheden ftop5)

- Tijdige, juiste en volledige contra-Informetie
- Nieuwbouw systeem KOS/SEA/OSA
- capacitelt met de juiste competenties
- Invoering UlgitaIe aangifte Is cruciaai voor de toekomatige aenpak proces
Vernieuwing:

- Het verouderde systeem GRS wordt uitgefaseerd en een nieuw systeem wordt gebouwd;
KOS/SEA/OSA

- Het pakket wordt behandald op basis van een behandelpian
- Visiedocument met de komende verandecingen in de processen

- Moderne interactie
Convenanten met Intermedlairs

Risico’s:

Art. 11 Wob
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Bijiage 3 Risicotabel

Art. 11 Wob

42



Addendum

In het Directieteam Belastingdienst fDT BD) van 18 december 2017 zIJn de )aarcontracten van de
dienstonderdeten besproken. Onderdeel van deze bespreking was de appredatie van Control, met
Uaarin een aantal opmerkingen en voorstellen tot aanpassing van de voorhggende jaarcontracten.

In het DT BD Is afgesproken dat de dienstonderdelen middels een addendum maximaal drie punten
kunnen aanleveren ten aanzien van het eigen jaarcontract. De jaarcontracten worden naar
verwachting getekend in januari 2018, met uitzondering van de drie in het addendum genoemde
punten, waar nader overleg over plaats vindt.

Dit memo betreft het addendum jaarcontract voor het dienstonderdeel Particulieren.

Uitwerking
Hieronder zijn de drie punten van de directie Paftculieren uitgewerkt.

Doelstellingen schenk- en erfbelasting

De initiële planning was dat het nieuwe systeen, voor de Erfbelasting (SEA) in 2017 gereed zou zijn
en het systeem voor de Schenkbelasting (OSA) in 2018. In oktober 2017 is vastgesteld dat de
initiele planningen niet gerealiseerd zouden worden, onder andere door de grate complexitelt en
een nog niet optimaal functionerend vooftbrengingsproces. De afgegeven planningen zijn inmiddels
herijkt.

Art. 11 Wob

In het jaarcontract 2018 zijn voor de schenk- en erfbelasting de volgende Interne doelsteHingen
opgenomen:

ft

Aangifte Schenkbelasting: het opleggen van > 90%
aanslaqen binnen 6 maanden
Aangfte Erfbelasting: het opleggen van aanslagen > 70%
binnen 3 maanden

De voorraad aanglften erfbelasting over 2017 bedraagt op dit moment ongeveer 19.000 stuks. De
voorraad te behandelen aangiften is daarmee 14.000 aangiften hager dan gebruikelijk (ijzeren
voorraad ongeveer 5.000 stuks voor 2017). De voorraad aangiften schenkbelasting bedraagt
ongeveer 7.000 stuks. De voorraad te behandelen aangiften is dearmee 4.000 aarigiften hoger dan
gebrulkelljk (ijzeren voorraad schenk is ongeveer 3.000 stuks). Dit betekent dat de
bovengenoemde doelstellingen voor 2018 niet gerealiseerd gaan wotden. Er Is inmiddels een
actieplan opgesteld, dat reeds besproken is met de staatssecretacis.

46



de minister
de staatssecretaris

12822018 I

Ministerie van Financiën

Belastingdienst / Directe
Vaktechniek Belastingen

InIIchtinen

Aanleiding
Voor hef voorjaarsreces heeft u, minister en staatssecretaris, in een gesprek met
de DG Belastingdienst verzocht om een voortgangsrapportage over de stand van
zaken vertraging erf- en schenkbelasting. Deze notitie is opgesteld om u te
informeren over de voortgang van het proces schenk- en erfbelasting:

(1) De stand van zaken van de ontwlkkellng van de ICT systemen voor erf
en schenkbelasting;

(2) De voortgang In het primaire proces erf- en schenkbelasting (o.a. stand
van zaken voortgang kamertoezeggingen aismede stand van zaken
aanvullende acties);

(3) Condusies in welke mate we op planning liggen ten opzlchte van de
verwachte toezeggingen en de mate waarop deze toezeggingen warden
waargemaakt.

(4) Kaseffecten belastingontvangsten

Kern
Het algemene beeld is dat aan de meeste (politieke) toezeggngen is voldaan.
De Belastingdienst komt nag terug op de mogelijkheid van een terugvaloptie
voor de nieuwe systemen, voor het geval zich in het project meet tegenvalters
voardoen. Het op orde krijgen van de processen schenk- en erfbelasting is sterk
aThankelljk van de mate waarin de benodigde extra capacitelt daadwerkelijk kan
worden gemobiliseerd en oak kwalltatieIvolledig kan worden ingezet. Daarnaast
zal de gewenste ontwlkkellng van de benodigde automatlserlngsondersteuning
volledig volgens planning moeten verlopen. In de loop van het jaar zullen de
lngezette acties zichtbaar worden In de belastingopbrengsten,
De TK heeft 97 feitelljke vragen gesteld over de brief over de vertraging in de
schenk- en erfbelastlng. De planning is am deze vtagen medio maart naat de
Kamer te sturen, waarna de Kamer er in een AO over wil spreken (ofwel AO
Belastingdienst in juni, of een separaat AD).

Toelichting
1. Stand van zaken ontwikkeling ICT-systemen erf & schenk
In 2017 is your zowel de erfbelasting (SEA) als de schenkbelastrng (OSA)
een aantal functionaliteiten opgeleverd. In bijlage 1 zijn deze weergegeven.
Daarnaast is voor beide applicaties met het primair proces een aantal
beoogde resultaten voor het eerste kwartaal 2018 vastgesteld. Oak deze zijn
in bijlage 1 weergegeven.

TER INFORMATIE

Aan

fl ctitie stand van zaken vertraging ert- en schenkbelasting

Datum
28 februari 2018

NotlUenummer
2018-0000031159

Auteur

Van
directeur-Qeneraal
Belastingdienst

Bijiagen
2
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Aanvullende maatregelen zijn voorts:
• Gewerkt wordt aan de voorbereidingen op de audit door de ADR. De

concept opdrachtomschrijving is gereed. Verwacht wordt dat Ue
ADR in april hun foto kan opleveren.

• Als onderdeel hiervan is de SIG-audit aangevraagd en uitgevoerd.
Een SIG-audit is een meting door een extern gecertificeerd bedrijf
(Software Improvement Group) dat de applicatiekwaliteit op een
aantal onderdelen onderzoekt. Voor OSA was de waardering 4.1 en
voor SEA 4 fop een schaal van 1-5). De KPI norm voor IV is 4.

• In gesprekken tussen de IV-organisatie en het primair proces is
uitgebreid gesproken over helderheid van rollen en taken. Daar
waar nag onduidelijkheden waren zijn die In aanvullende
gesprekken weggenomen.

• Er is een technische upgrade gedean aan het systeem om de
performance te verbeteren. De gebtuikers ervaren sinUs twee
weken een sneller systeem. De performance wordt permanent
gemonitord.

• De benodigde financiering voor de IV capaciteit (de huidige
bezetting) is in de portfolioboard van de Belastingdienst
vrijgegeven.

Inmiddels zijn roadmaps voor de systemen voor de erfbelasting en de
schenkbelasting opgesteld, waarin een prioriteitsvolgorde is aangegeven van
de gewenste functionaliteiten die in 2018 t/m tweede kwartaal 2019 zouden
moeten worden opgeleverd. Het is niet mogelijk te kiezen voor een
prioriteitsvolgorde waarin alle belastlngplichtigen zo snel mogelijk worden
geholpen; er moet gekozen worden tussen of 1) het zo snel mogelijk
wegnemen van de gevolgen your die belastingplichtigen die gedurende de
langste periode getroffen zijn door de huidige situatie (en in de regel
wachten op een definitieve aanstag fDA)), of 2) er voar zorgen dat nieuwe
belastingpllchtigen niet door de huidige vertraging geraakt worden (door aan
hen zo snel mogelijk een voorlopige aanslag (VA) of een DA op te leggen). In
dit laatste geval wordt oak de kasstroom op zo kort mogelljke termijn
hersteld. Gekozen is voor het laatste, om daarna ook de gevolgen voor de
resterende groep belastingplichtigen weg te nemen.

2. Voortgang in primair proces erf- en schenkbelasting
In bijlage 2 staat een overzicht van de toezeggingen die op 31 januari per
brief aan de Tweede Kamer zijn gedaan. Om deze toezeggingen na te komen
is een aantal acties gestaft am de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in
te halen en het ongemak van belastingplichtigen als gevoig van het later dan
gebruikelijk opleggen van een definitleve aanslag erfbelasting zo veel
mogelijk weg te nemen.
De volgende maatregelen zijn ingezet en reeds (deels) uitgevoerd,:
• Belastlngplichtigen die reeds aangifte erfbelasting gedaan hebben en

getroffen zijn door de vertraagde afhandeling zijn door middel van een
brief op de hoogte gebracht van de vertraging en het stopzetten van de
beIastingeute. Op 12 januari ji, zijn 1.800 excuusbrieven in verband
met Ue belastingrente verzonden.

• Op 31 januari zijn ean belastlngplichtigen die in 2017 aangifte
erfbelasting hebben gedean excuusbrieven1 verzonden (Ca. 30,000) in
verband met de vertraagde verwerking van deze aangiften. In de brief is
tevens verwezen naar de zogeheten knelgevallenregeling (zie hierna).

Er is voor gekoen am ails erfgenamen te informeren pv. eileen de contactpersoon.
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• In het geval dat belastingplichtigen hinder ondervinden van de
vertraging kunnen zij de Belastingthenst verzoeken om de aangifte
erfbelasting of het verzoek om een voorlopige aanslag met voorrang te
behandelen. Voor dienstverleners is deze regeling elnd december
geImplementeerd, pafticulieren zijn op 31 januari middels de excuusbrief
op de hoogte gebracht. Er zijn 486 verzoeken2 om voorrang ingediend,
waarvan 13% door dienstverleners en 87% door pafticulieren. De
aangiften van deze mensen worden bij voorrang opgepakt of er zijn
afspraken gemaakt over voorrangsbehandeling zodra de aangifte kan
worden opgepakt. Waar nodig zijn aanvullende afspraken gemaakt om
een voorlopige aanslag op te leggen.

• Belastingplichtigen die reeds aangltte schenkbelasting hebberi gedaan en
getroffen zijn door de vertraagde aihandeling worden hiervan eind maart
door middel van een brief op de hoogte gebracht. Omdat de
schenkaangiften over 2017 op 1 maart binnen moeten zijn wordt in één
keer aan alle belastingplichtigen een brief gestuurd. Dit is Of een
algemene excuusbrief, waarin wotdt uitgelegd dat de definitieve aansleg
in de loop van 2019 gaat komen Of een brief ean belastingplichtigen, die
een verzoek om verhoogde vrijstelling hebben gedaan, dat de definitieve
eanslag pas volgt nadat aan de voorwaarden is voldaan (daar heeft de
aangever drie ]aar de tijd voor).

• Het serviceteam nabestaanden/schenken van KI&S fonder meet
Betastingtelefoon) is als onderdeel van de keten Schenk&Erf volledig
geInformeerd en in staat de belastingplichtige goed te woord te staan en
te ondersteunen. Daarnaast is medio december de website van de
Belastingdienst op de actuallteit aangepast.

• Vanuit de Gateway Review is de aanbeveling opgevolgd om een
risicomanager te benoemen.

Het doel is om aan het einde van dit jaar weer een reguliere werkvoorraad te
hebben en om het proces erfbelasting 2018 weer tijdig op te pakken. Aan u
(Staatssecretaris) zullen te zijner tijd in een aparte notitie de keuzes
voorgelegd worden die een rol spelen bij bet weer “aanzetten” van de
belastingrente bij de erfbelasting,
De uiteindelijke derving bij de belastingrente is afhankelijk van bet moment
dat er weer rente in rekening gebracht wordt. Momenteel is C 7 mm.
ingeboekt (2 mm, In 2017 en 5 mm. in 2018) op basis van de voorraad
aangiften in november 2017. De derving wordt hoger naarmate er langere
tijd geen rente gerekend wotdt. Indicatief is dat € 20 mm, voor een perlode
van 12 maanden. De additionele derving wordt gedekt binnen artikel 1.

81] het inlopen van de vertraging erfbelasling worth ingezet op het zo
spoedig mogemijk op gang brengen van de grote stroom frelatief) snel te
behandelen aangiften. De “uitzonderingen” worden parallel opgepakt. Dit
houdt in dat voor de meeste ingediende aangiften zo veel mogelijk een
definitieve aanslag wordt opgelegd. Indien de functionaliteit van het systeem
bet opleggen van een definitieve aanslag (flog) niet toetaat zal gekeken
worden of een voorlopige aanslag kan worden opgelegd.

Er dient extra capaciteit te worden vnjgemaakt om de geplande (extra)
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit gebeuft o.a. door de achterstand
in de werving in te halen en minimaal 7 fte medewerkers uit Switch en 10
extra fte uitzendkrachten in te zetten. Daarnaast wordt een
overwerkregeling opgezet waarblj medewerkers aangiften administratief
afdoen. Dit is budgettair ingepast binnen aftikel 1 CUe begroting van de
Belastingdienst). Het op orde krijgen van de processen schenk- en

2 Stand van zaken kn&gevaflenregeling op 15 ebruari 2015.
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erfbelasting is sterk afhankelijk van de mate waarin de benodigde extra
capaciteit daadwerk&ijk kan warden gemobiliseerd en ook kwalitatief
volledig kan warden ingezet.

3. Conclusie
Het algemene beeld is dat aan de meeste (politieke) toezeggingen is
voldaan. De Belastingdienst komt nag terug op de magelijkheid van een
tecugvaloptie voor de nieuwe systemen, voor het geval zich in bet project
meet tegenvallers voordoen. Het op orde krijgen van de processen schenk
en erfbelasting is echter sterk afhankelijk van de mate waarin de benodigde
extra capaciteit daadwerkelijk kan warden gemabiliseerd en ook kwalitatlef
valledig kan warden ingezet. Daarnaast zal de gewenste ontwikkeling van de
benodigde automatiseringsandersteuning vol ledig volgens planning moeten
vetlopen.

4. Kaseffecten belastingontvanqsten
In januari was de opbrengst van de schenk- en erfbelasting t 90 mm. Dit ligt
nag onder het normale niveau, hetgeen met name bet gevoig is van bet
gegeven dat nu nog sprake is van de opstartfase en uitzendkrachten pas in
maart instromen en dan eerst nog opgeleid moeten worden.
In de loop van het ]aar zullen de effecten van de ingezette acties zichtbaar
worden in de belastingopbrengsten. U wordt daarover in principe
maandelljks doar de directie AFEP geInformeerd via de reguliere
ontvangstenrapportages,
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Bijlage 1
Op dit moment vindt de uitvoering van de eerste P1- periode van 2018
pleats. Deze (beoogde) resultaten zijn met het primair proces vastgesteld.
Wat zijn de PI-Doelen fjan.-mrt.) voor Erfbelasting:
• Feature: Veftoetsen papieren eangifte 2017
• Feature: Definitieve aanslag no eerder opgelegde voorlopige aanslag

kunnen opleggen (wet ets anders is don direct een DA kunnen
opleggen, dot ken flu al)

• Feature: Registreren ingekomen bericht 2018
• Feature: Functionele uitval (gegevensfouten) (deet 1)
• Feature: Geautomatiseerd afdoen definitieve aangifte 2017 e,v.
Wat zijn de PI-Doelen (jan.-mrt.) voor Schenkbelasting:
• Oplossen productie issues VA Geimptementeerd in week 4
• Feature: Corrigeren VA

Feature: ]aaraanpassingen 2018 VA Ontvangen
Feature: Aangiftebericht 2018

• Feature: Aangifteformulier 2018

Opgeleverd in 2017
Voor erfbelasting geldt dat in 2017 mogelijk is geworden:
• registreren
• Uitnodigen, Digitaal/Papier ontvangen Aangifte
• Versturen van Ultnodiging ‘wel/geen aanglfte’
• Raadplegen nalatenschap t.b.v. uitnodigingsproces
• Ontvangen, registreren aangifte
• Opleggen DA
• Raadplegen Aangifte en Aanslag
• Registreren en opleggen voorlopige Aenslag
• Verminderen van een definitieve aanslag bij één behandeling/aanglfte
• Uitnodigen tot doen van aanglfte n.a.v. overtijdensgevallen 2018
• Afhandelen aengifte digitaal 2018 tot ontvangen

Voor schenkbelasting geldt dat in 2017 mogelijk is geworden:
• Automatisch een VA opleggen op basis van de aangifte, zonder

controles op by vrijstellingen of risico’s
• Vertoetsen van een VA n.a.v. papieren verzoek
• Raadplegen
• Weegregels
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Bijlage 2
Toezeggingen brief nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting

• In de oplegbrief bij de 20e Halfjaarsrapportage is aangekondigd dat er
geen belastingrente in rekening zal worden gebracht als die rente bet
gevoig is van vertraging bij de oplevering van bet nieuwe systeem van
de eribelasting. Dit betekent dat geen belastingrente in rekening wordt
gebracht over eangiften erfbelasting met betrekking tot overlijdens
vanaf 1 januari 2017, De maatregel getdt zo lang als nodig is.

• Er wordt extra capaciteit beschikbaar gemaakt In de
voortbrengingsketen (bouwers van de systemen);

• er komen tijdelijk mensen bij in bet primaire proces van de erfbelasting,
om de achterstand in aanslagoplegging in te lopen;

• er wordt een risicomanager ingesteld in het project, die voltedig
beschikbaar is cm tijdig probtemen te constateren, risico’s op
vertragingen tijdig te signaleren en effecten daarvan weg te nemen en
de verbinding naar de uitvoering te bergen

• de Belastingdienst gaat kijken naar een terugvaloptie voor de nieuwe
systemen, voor het geval dat In het project zich meet tegenvallers
voordoen;

• de ADR zal worden gevtaagd om een ‘foto’ te maken van de technische
staat van de nieuwe systemen die worden gebouwd;

• en tot slot wordt gekeken naar maatregelen om in de schenkbelasting
sneller duidelijkheid te kunnen verschaffen dan belastingptichtigen,
vooruitlopend op een definitieve aanslag.
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Ministerfe van Financiën

Aan

]aap Uijlenbroek (dgBD)
Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inllchtngen

Datum
I maart 2018

memo Versiag 3 VMR-gesprek 2017 IV van 27 februari 201$

Auteur

o Opening
]aap heet de aanwezigen welkom. Vervogens start hij bet viermaandsgesprek en vogt de
gespreksnotitie.

1 Wat is de stand van zaken m.b.t. actiepunten 2e VMR-gesprek?
Aan de hand van bet versiag worden de belangrijkste actiepunten besproken.
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2 Wat zijn de belangrijkste punten van dlv?

-—‘.

Erf- en schenkbelasting is veftraagd en politiek geworden. In het 2e VMR-gesprek met Particulieren
isj (destUds aangeschoven. Vastgesteld wordt dat de toezeggingen die de STAS aan de TK
heeft gedaan over meet IV-inzet gebaseerd zijn op een eerdet besluit uit de 2e VMR. Deze zljn al
geëffectueerd. De brief aan de TK is dus geen aanlelding voor aanvullende ICr-Inhuur; de
risicomanager komt uit elgen bezetting.

.
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[.3-2O18 I
Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal
B&astlngdienst

TER INFORMATIE

An

de minister
de staatssecretaris

fl ctItle Vervolgvragen stand van zaken vertraging erf- en
schenkbelasting AuteUt

- VanAanleiding
directeur-generaal

Naar aanleiding van de notitie stand van zaken vertraging erf- en Belastlngdienst
schenkbelasting van 28 februari ji. heeft u een aantal vervolgvragen gesteld, te
weten:

• Hoe heeft de inning van de erf- en schenkbelasting zich in december en
januari 2018 ontwikkeld versus prognose/target?

• Wat is de planning om de in 2017 opgelopen schade In te open, met
getallen per maand?

• Of en zo ja wat de kwantitatieve risico’s zljn die we nu nog open en hoe
we die mitigeren.

Deze notitie geeft antwoord op deze vragen.

Kern
• Er is sprake van eei, positlef verschil tussen de ontwikkeling van de

inning van de erf- en schenkbelasting in december en januari ten
opzichte van de prognose. In de prog nose was echter al rekening
gehouden met de icr- problematiek.

• De komende maanden worden ten opzichte van dezelfde periode in
andere jaren lagere opbrengsten verwacht. Pas later in het jaar wordt
een Inhaalslag gemaakt en worden in verhouding tot andere jaren
hogere kastontvangsten verwacht.

• De huldige prognose is dat eind 2018 de in 2017 opgelopen achterstand
met betrekking tot de eribelasting volledig is ingelopen. De huidige
inschatting is afhankelijk van onder andere: de realisatie van de ICT
systemen; de beschikbare middelen voor werving en uitzendkrachten;
en de mogelijkheid dat een aantal B-medewerkers kiest voor een
loopbaantraject in het kader van de VWNW-(Van Werk Naar Werk)
faciliteiten. Deze inschatting wordt maandelijks gemonitord.

• De voorlopige aanslagoplegging van de schenkbetasting kent geen
achterstanden meer. We) is er een achterstand in bet opleggen van
definitieve aanslagen.

Toelichting
1. Ontwikkeling inning versus prognose
U heeft aangegeven inzicht te witlen in de ontwikkellng van de inning van erf- en
schenkbelasting in december en januari ten opzichte van de prognose. In

Datum
8 maart 2018

Notitienummer
2018-0000036315
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december 2017 bedroegen de ontvangsten erf- en schenkbelasting 150,9 mm.
De referentiewaarde voor december vanuit de belastingraming van AFEP
(Najaarsnota) was 97 mm. Daarmee is de tegenvaller minUet hoog uitgevalfen
dan was ingeschat bij de taming in de Najaarsnota.

In januari 2018 waren de ontvangsten € 91,6 miljoen, bij een door AFEP
geprognosticeerde opbrengst van € 87 miljoen. Oak in deze prognose voor
januarl was de ICT-problematiek na overleg met de Belastingdienst verwerkt,
anders zou de prognose op een veel hoger niveau hebben gelegen.

Dmdat de feltelijke inhaalslag bij de erfbelasting nog moet beginnen, worden de
komende maanden tagere opbrengsten in vergelijking met voorgaande Jaren
verwacht, Pas later in het jaar zal een inhaalslag zich vertalen in hogere
kasontvangsten.

2. Planning om de in 2017 opgelopen schade in te topen
erfbelasting
Op 1 maart 2018 bedroeg het aantal nog te behandelen aangiften erfbelasting
2017 18200. In onderstaande tabel staat de planning van het inlopen van deze
achterstand. De prognose is dat in november 2018 de in 2017 opgetopen schade
met betrekking tot de erfbelastlng volledig is ingelopen.
In de maanden april, mel en juni zal een inhaalslag gemaakt warden voor het
vertoetsen fdigitaliseren) van de aangiften erfbelasting. Dit zijn werkzaamheden
op B-niveau. Op 1 maart was de totale achterstand nog te vertoetsen aangiften
erfbelasting 11.000.

Meart April Mel 3unf Juli Augustu5 September Oktober November December

eantallen 1476 1968 2460 1968 2460 1968 1968 2460 1476 0
Tabel 1. Productie inhaalslag aansiagregeling erfbelasting (aantallen)

Naar verwachting is dit een realistische planning. Deze cijfers zullen maandelijks
gemonitord warden om eventuele afwijkingen tijdig te signaleren en
maatregelen te treften. Afhankelijk van de situatie die zich voordoet zullen
beheersmaatregelen genomen worden.

het aantal nag te behandelen verzoeken cm voorlopige aanslagen erfbelasting
bevindt zich inmiddels op het niveau van de reguliere voorraad, evenals de
uitnodigingen tot bet doen van een aangifte en het aantal bezwaren.

Schenkbelasting
Het aantal te vertoetsen voorlopige aangiften schenkbelasting bevindt zich
inmiddels op het niveau van de reguliere voorraad (de schenkbelasting kent
altijd een piek in de inlevering in het eerste kwartaal van bet jaar). De
voorlopige aanslagen zijn conform aangifte opgelegd, omdat bet uitvoeren van
correcties op aangiften nag niet mogelijk is met het cleuwe systeem.

Wells er een achterstand in bet opleggen van definitieve aanslagen. Bij de
schenkbelasting is het merendeel van de aanslagen gelijk aen de aangifte; bet
betreft bier immers aangiften op eigen initiatief van de belastingplichtige. Er
worden geen belastingopbrengsten misgelopen door deze beperkte
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cortectiemogelijkheden, omdat het aanbrengen van correcties weT mogeiijk zal
zijn bij het opleggen van de definitieve aanslag. Het opleggen van definitieve
aanslagen schenkbelasting zal naar verwachting in de loop van 2019 mogelijk
worden. Deze informatie is reeds met de Tweede Kamer gedeeld,

3. Kwantitatieve risico’s

De huidige inschatting van de sneiheid wearmee de achterstanden worden
ingelopen is afhankelijk van een aantal factoren, Te weten:

• De tijdige oplevering van de benodigde IV-functionallteiten,
• de beschikbare middelen voor onder andere werving en uitzendkrachten

(zowel voor de uitvoering als voor de IV) en
• de inzetbaarheid van B-medewerkers die op dit moment in bet proces

werkzaam zijn. (Mogelijk kiest een aantal B-medewerkers voor een
Ioopbaantraject in het kadec van de VWNW-faciliteiten.)

In verband met deze athankelijkheden zal deze inschatting mede daarom
maandelijks herijkt worden. U zal bij afwljkingen van de planning genoemd
onder 2 worden geintormeerd.

Kwantitatlef heeft een eventuele vertcaging met name gevolgen voor de derving
van belastingrente. In de 20e halfjaarsrapportage is toegezegd dat er geen
belastingrente in rekening wordt gebracht die het gevoig is van vertraging bij bet
automatiseringssysteem van de erfbelasting. De uiteindelijke budgettaire derving
bij de belastingrente is athankelijk van bet moment dat er weer rente in
rekening gebracht wordt. Momenteel is € 7 mm. ingeboekt (2 mm. in 2017 en 5
mln. in 2018) op basis van de voorraad aangiften in november 2017. De derving
wordt hoger naarmate et langere tijd geen rente gerekend wordt. Indicatief is
dat € 20 mm. voor een periode van 12 maanden. De additionele derving wordt
qedekt binnen artikel 1 van de Financiënbegroting (Belastingen). Aan de
staatssecretaris is een concept beleldsbesluit 2018-25029 gestuucd met
betrekking tot de tijdelijke maatregel belastingrente.

Eventuele veftraging heeft op dit moment geen directe gevolgen voor bet
naleven van wet- en regelgeving. Voot aangiften erf- en schenkbelasting geldt
eer, termijn van 3 jaar voor het opleggen van een defmnitieve aanslag.
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Cf

Ministerie van Finandën

fl OtitI e conceptantwoorden feitelijke
vertraging erf- en schenk

_______________

Aanleiding
Bijgevoegd treft u de conceptantwoorden op de feltelijke vragen schenk- en
erthelasting. Deze zijn op 16 februari gesteld naar aanleiding van de brief met
de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en
ertbelasting.

Bespreekpunten
• Net voorstel is om geen lnhoudelijke aanbiedingsbrief aan de

antwoordenset toe te voegen.
• In de eerdere brief is op een aantal punten ervoor gekozen om ons te

‘beperken’ tot de hoofdlijnen. In de antwoorden op de feitelijke vragen
gaan we op sommige zaken meet en detail in. We willen daarom graag
met u de volgende antwoorden expliciet bespreken: 34, 35 en 36.

• Past de wijze waatop in de antwoorden wordt aangegeven dat u niets
over het functioneren van ambtenaren zal zeggen bij uw persoonlijke
stiji? Zie o.a. antwoorden op vragen 1,2,32, 33, 34, 75 en 90.

• De vragen die toezien op de totale kosten van de nieuwe systemen
nemen we graag expliciet met u door (vragen 4, 25, 26, 40 en 41).

Kern
In deze notitie worden de bespreekpunten in de antwoordenset op de feitelljke
vragen schenk- en eribelasting toegellcht.

Toelichting
Op 16 februari zljn door de vaste commissie voor Flnanclën feltelljke vragen
gesteld naar aanleiding van de brief met de nadere toedracht van de vertraglng
van de afhandeling van schenk- en erfbelasting. Net betreft 97 vragen
waaronder een aantal zeer gedetailleerde vragen. De antwoorden op deze
vragen zljn tot stand gekomen in afstemming met verschillende onderdelen
binnen de Belastingdienst en het departement.

Bij de beantwoording is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de antwoorden op
de feitelijke vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de 205te

halfjaarsrapportage1 en de brief met de nadere toedracht van de vertraging van
de afhandeling van schenk- en erfbelasting zoals deze op 31 januari 2018 aan de
Tweede Kamer is verzonden. Daarnaast zijn passages gebruikt uit de

1 Beantwoording feiteIIjk vragen nar enIeidIng van de ZOe halfjaarsrapportage, 11 december 2017

V TER BESPREKING

Aan

de staatssecretaris

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

tntichtinQen

t
Datum
22 maart 2018

Notftienumnier
2018-0000043434

Auteur

Van
directeur-genereal
Belaslingdlenst
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afsluitende voortgangsrappoftage implementatie aanbevelingen Commissie
Onderzoek Belastingdienst. 2

Art. 11 Wob

In de brief van 31 januari is op een aantai punten ervoor gekozen om ons te
‘beperken’ tot de hoofdlijnen. In de antwoorden op de feitelijke vragen gaan we
OP sommige zaken meet en detail in. We willen daarom graag met u de volgende
antwoorden expliciet bespreken: 34, 35 en 36: hebben we alien hetzelfde beeld
bij deze informatie?

Er is gekozen voor een uitgesproken lijn bI] de beantwoording van de vragen
over verantwoordeiijkheid voor de ontstane situatie. Graag vernemen we van u
of de wijze waarop in de antwoorden wordt aangegeven dat u niets over het
functioneren van ambtenaren zal zeggen bi] uw persoonlijke stijl past. Hiervoor
verwijzen wij u naar de antwoorden op vragen 1,2,32, 33, 34, 75 en 90.

De vragen die toezien op de totale kosten van de nieuwe systemen nemen we
graag expliciet met u door. Het oorspronkelijke budget is door de herziene
planning overschreden. Dit antwoord treft u aan bij de vragen 4, 25, 26, 40 en
41.

Afrondende voortgangsrapportage Implementatie aanbeveflngen Commssie Onderzoek Belastingdienst, B
december 2017
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HEDEN
TER BESUSSING
Pan

de staatssecretaris

Ministerie van Financiën

127-32018 I

Datum
27 maart 2018

Notitienummer
2018-0000048145

dfrecteur-generaai
B&astingthenst

Directoraat-Generaal
BeIastinUienst

InIichtinen

11 otltle oplegnotitie antwoorden op
toedracht vertraging van de athandeling van iie erf- en
schenkbelasting

Aanleiding
Naar aanleiding van de bespreking vanochtend van de conceptantwoorden op de
feitelijke vragen nadere toedracht vertraging van de aihandeling van de erf- en
schenkbelasting ontvangt u hierbij een nieuwe versie van de antwoorden set.
Hierin zijn de voorgestelde wijzigingen verwerkt.

Kern
Indien u akkoord bent met deze nieuwe set antwoorden kunt u overgaan tot
ondertekening van de aanbiedingsbrie.

Auteur

Van



Ltt

Ministerie van financiën

TER INFORMAT3E

de minister
de staatssecretaris

Aanleiding
Op 8 maart jI heeft u een notitie ontvangen over de voortgang van het inhalen
van de achterstanden op het proces schenk- en erfbelasting. U heeft
aangegeven in april een notitie te verwachten waarin lnzlcht wordt gegeven In
de voortgang tot en met maart 2018. Deze notitie treft ii hierbij aan. Deze
notitie heeft betrekking op de periode 8 maart t/m 15 april.
Deze notitie gaat In op:

- De vooftgang in het primaire proces erf- en schenkbelasting.
- Conclusies in welke mate we op planning liggen ten opzichte van de

verwachte toezeggingen en de mate waarop deze toezeggingen worden
waa rgemaakt.

- Of en zo ja wat de kwantitatleve risico’s zijn,
o Kaseffecten belastingontvangsten

- De stand van zaken van de ontwikkeling van de ICT systemen voor erf
en schenkbelasting.

Kern
• Er zijn excuusbrieven voor de schenkbelasting verstuurd. Dit betekent

dat flu alle excuusbrieven voor zowel de schenk- als de erfbelasting
verzonden zijn. Daarnaast zijn acties Ingezet naar aanleiding van de
knelgevallenregeling.

• De planning om de in 2017 opgelopen schade in te lopen voor de
erfbelastlng ligt op schema. Er zijn extra medewerkers in gezet om dit
voor de digitalisering van papieren aangiften te versnellen.

• De kasontvangsten ult de erf- en schenkbelasting over de eerste drie
maanden van 2018 bedragen € 246 miljoen. Conform de In de notitie
van 8 maaft opgenomen verwachting, is dit aanmerkelijk lager dan in de
voorgaande jaren. In de Vootjaarsnota 2018 zal op basis van de laatste
inzichten bij de Belastingdienst een update van de raming worden
opgenomen.

• Het afgelopen kwartaal zijn de ICT functionaliteiten volgens planning
opgeleverd en in productie genomen, De werving voor een extra team IV
ten behoeve van de bouw van het systeem voor de schenkbelasting is
gestart.

Toelichting
Voortgang primair proces
In de afgelopen maand is een aantal acties ingezet in het primair proces. Hierblj
treft u deze acties aan.

I262018

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inhichtlngen

Datum
26 april 2018

ii otitie notitie stand van zaken vertraging schenk- en erfbelasting
t/m 15 april 2018 Auteut

I
Aan

Notitienummer
2018-0000059636

V8n
d irecteur-g en era a I
Belasingdlenst
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Uitgevoerde acties
1. Excuusbrieven schenkbelasting. Op 4 april zijn Ca. 23.000 excuusbrieven

schenkbelasting verzonden aan belastingplichtigen die reeds aangifte
schenkbelasting hebben gedaan en getroffen zijn door de vertraagde
afhandeling. Hierlo is uitgeiegd dat de definitieve aanslag eind 2019 zal
worden verzonden. Het serviceteam nabestaanden van de BelTel heeft
tot 9 april n.a,v. deze brief 43 telefoontjes ontvangen.

2. Knelgevallenregeling. Er is gestart met het vertoetsen van de papieren
aangiften die in het kader van de knelgevallenregeling op de
voorrangslijst zijn gezet. De aangiften erfbelasting die op papier zljn
ingediend kunnen inmiddels in het behandelsysteem warden gezet
(vertoetst). Dit betekent dat aangiften met voorrang in het systeem
worden gezet zodat zlj opgepakt kunnen worden voor verdere
behandeling. Het totaal aental ingediende verzoeken voor de
knelgevallenregeling is t/m 12 april 888,

Daarnaast is er door de Tweede Karner een pienair debat aangevraagd naar
aanleiding van de beantwoording van de Ieitelijke vragen die op 29 maart 2018
aan de Tweede Kamer is verstuurd. Dit debat is nog niet ingepland.

Planning om de in 2017 opgefapen schade in te lopen
In de notitie van 8 maart Is aangegeven dat er doorlopend monitoring
plaatsvindt op het inhalen van de achterstanden van 2017. 811 de maandelijkse
update wordt u geInformeerd over eventuele afwijkingen. Hierbij treft u de
huldige stand van zaken aan voor de Erfbelasting. De schenkbelasting heeft in
2017 geen vertraging opgelopen die doorwerkt in 2018.

Erfbelasting
1. Achterstand vertoetsen erfbelasting. De medewerkers zijn hiervoor

opgeleid. De productie komt op gang, maar nog niet zo snel als gehoopt.
Daarom worden enkele tientallen administratieve medewerkers vanuit
Switch en KI&S tijdelijk toegevoegd aan de bestaande capaciteit.

2. IDe lnhaalslag aanslagregeling kamt op gang. Omdat het een nieuwe
werkwijze betreft doordat et wordt gewerkt met hat nieuwe ICT-systeem
is de sneiheid van verwerking nog niet zo hoog als mogeiijk zou ziJn,
maar er is een duidelijke groei te zien in de productie, zie onderstaande
tabel.

Planning en realisatie inhaalslag aanslagregeling erfbelasting
In te lopen voorraad aangIften erfbelasting 18.200

Plannini maart mel juni juil aug sept okt nov
Per maand 1.476 1.968 2.460 1.968 2.460 1.968 1.968 2.460 1.476

Cumulatief 1.476 3,444 5.904 7.872 10.332 12.300 14.268 16.730 18.206

Realisatie

Per maand 2.650

[ Cumulatief 2.650

Kwantitatieve risico’s
Kaseffecten bei.stingontvangsten
De kasoritvangsten uit de ert- en schenkbelasting over de eerste drie maanden
van 2018 bedragen € 246 miljoen. Conform de in de notitie van 8 maaft
opgenomen verwachting, is dit aanmerkelijk lager dan in de voorgeande jaren.
IDe feitelijke inhaalslag blj de erfbelasting moet nag beginnen en zal zich naar
verwachting later dit jaar vertalen in hogere
kasontva ngsten.
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Kasontvangsten en- en schenkbelasting
250 --

_______________
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Zonder de ICT-problemen bij de Belastingdienst zouden de geraamde
ontvangsten voor de erf- en schenkbelasting voor 2018 op een hoger niveau
moeten liggen dan voorgaande jaren, op basis van de macro-economische
indicatoren zoals ingeschat door het CPE. Daar komt het effect van de inhaalslag
over 2017 nog bovenop.
Of dat — samen met het inlopen van de achterstand ult 2017 — reaiistisch is,
hangt voornamelijk af van de planning en ingezette acties door de
Belastingdienst. Overigens kan ook sprake zijn van andere factoren die de
taming opwaafts of neerwaarts beinvloeden.
In de Voorjaarsnota 2018 zal op basis van de laatste inzlchten bij de
Belastingdienst een update van de taming worden opgenomen.

Stand van zaken ontwikkeling ICr systemen
Iv
Dc werving voot een extra team IV ten behoeve van de bouw van het systeem
voor de schenkbelasting is gestaft. Dft team is nodig om ervoor te zorgen dat de
deadline (2021) naarvoren gehaald kan worden. Dit is noodzakelijk om de
wettelijke termijn van drie jaar die geldt voor de afhandeiing van aangiften
schenkbelasting te halen. Naar verwachting is de deadline met deze extra
capaciteit haalbaar. De verwachting is dat de eerste leden van dit team de
komende maand kunnen instromen. Na een inwerkperiode is dit team naar
vetwachting rond de zomer volledig inzetbaar. Dit betekent dat de versnel!ing
van oplevering van de systemen vanaf augustus wordt ingezet. Dit risico en deze
beheersmaatregei zijn tevens benoemd in de 2l halfjaarsrapportage die half
april naar de Kamer is gestuurd. Voor de erfbelasting zi]n flu geen extra
maatregelen noodzakelijk omdat dit systeem naar verwachting eerder gereed zal
zijn en daarmee de wetteiijke termijn gehaald kan worden.

1. Behaalde doelen
Het afgelopen kwartaai zijn de functionaliteiten volgens planning
opgeleverd en in productie genomen. Het gaat bij de erfbelasting om:
• Vertoetsen papierefl aangifte 2017
• Defini1iev iansiag (DA) na ecrder opgelegde voorlopige aanslag

kunnen opleggen (wat jets anders is dan direct een DA kunnen
opleggen, dat kan nu al)

• Registreren ingekomen aanglfte 2018
De volgende functionaliteiten worden nog opgelevetd Cook volgens
planning). De gefaseerde opstaft start binnenkort
• Functionele uitval (gegevensfouten) (deel 1)
• Geautomatiseerd afdoen definitieve aangifte 2017 e.v.

I I
a 2016

•2017

a 2018
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Bij de schenkbelasting zijn de volgende functionaliteiten volgens
planning gerealiseerd:
• productie issues Voorlopige aanslag (VA) GeImplementeerd in week

4
• Jaaraanpassingen 2018 VA Ontvangen
• Corrigeren van de eerste voorlopige aanslag schenkbelasting. Daze

functionaliteit wordt in de gefaseerde opstart beproefd.

2. Het komende kwartaal worden de volgende functionaliteiten
gerealiseerd:

Voor de Erfbelasting
• Verzoek verwerken VA 2018 (tot en met Opleggen VA),
• Vertoetsen DA 2018.
• Voorvaststellen DA, inclusfef Wegen & Bepalen. (Exciusief

Serekenen, Uitworp & Formaliseren, dit schuitt door naar hat derde
kwartaal).

Als deze planning gerealiseerd wordt dan wordt bet mogelijk in het begin
van het 4 kwartaal definitieve aanslagen 2018 op te leggen. Voorlopige
aanslagen op verzoek van de klant, kunnen dan vanef augustus
opgelegd worden.

Voor de Schenkbelasting
• Aangiftebericht 2018
• Aangifteformulier 2018

Conform de planning is het met bovenstaande functionaliteiten mogelijk
am vanaf augustus 2018 voorlopige aanslagen 2018 op te teggen.

Oplevering nieuwe functionaliteiten:
In de 215te halfjaarsrapportage is gemeld dat het risico bestaat dat de oplevering
van nieuwe functionaliteiten vertraging oploopt. Om te voorkomen dat een
eventuele vertraagde oplevering Ieidt tot risico’s voor de kasstroom wordt bij de
oplevering van nieuwe functionaliteiten voorrang gegeven aan de processen voor
hat opleggen van de aangiften 2018. Hierdoor wordt de kasstroom veilig
gesteld.

De verwachting is dat de voorlopige schenkbelastingaanslagen over 2018 vanaf
augustus kunnen warden opgelegd. De toezichtonderdelen en de rekenmodule
voor het systeem van de erfbelasting zullen in bet derde kwaftaal warden
gebouwd. Zodra deze gereed zijn kan Ue aanslegregeling 2018 opgestart
worden. Voorlopige Aanslagen (VA’s) op verzoek van of namens de burger
kunnen vanafaugustus worden vastgesteld. Definitieve aanslagen fDA’s)
erfbelasting kunnen near verwachting vanaf het begin van het vierde kwartaal
warden opgelegd.
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Directie Al8emene Fec&e
Pofltlek

Datum
26 april 2018

Auteur

versfag Directeurenoverleg maandelijkse mppoftage
belostlngopbrengsten

J niet aanwezig

2. Meandeiljkse notitie ean bewindsileden over kasreallsatles
Biflaoe 1. AFEP-notltle kasreaiiseUe meart

1 geeft aan voor toekomst te kijken naar timing van maandelljks overleg.
Minister wit maandeltjkse notitle namelljk sm ontvangen. Voor deze maandniet erg omdat realisattes tm maart geen aanleidtng geven tot aanpassing vande taming op basis van de CEP2O1B die in maart is gemaakt en met hem
gedeeld. Dat ken met de realisatles tm april anders zljn. En eind met geatV)N2018-ramlng near de 11< met update van de MN2O 18-taming.

Biitaoe 2 maandeiHkse OntvangstenreoDortaoe Belastlnodienst

_____]geeft

aan dat zi] van plan Is deze rapportage In de toekomst formeelean te bleden aan AFEP.

Billape 3 Aandachtsounten_ramInp schenk- en ertbe(asttna” (DGBD)
I geeft aen dat er voortgang wordt gemaakt met de Inhaalslag aanglftes2017. DIt betreft niet de meet complexe aanglftes; die worden later

behandeid. Daar is in de planning rekening mee gehouden, meat het moet welzo gaan als voorzlen. 00k de aenglften 2018 gaan in principe vie het nletiweautometiseringssystecm lopen. Op dit moment geen signalen dat er wet misgaat.l Igeeft1n dat hij [Art. 11 Wob I
I llicht verder toe dat de kasrealisatie over het jear 2017 relatlef torse
ontvangsten over aangiften 2016 bevat. Dit is relevant voor de taming 2018want de vraag is In hoeverre dit effect ken worden doorgetmkken near 2015

j2642O18

Ministerie van Financiën 1

Vergaderdatum

Aenwezig

Afwezlg

Agendapunten
1. Opening

I metdt dat
kunnen zI]n.
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en verder. Daarvoor moet ook worden gekeken naar eerdere jaren welk deel
van kasontvangsten jaar t het beiastingjaar t-1 betreft Verder geeft________
aan dat de vrijstelling schenkbelasting voor aankoop elgen woning wellicht
toch meet budgettaire derving leveft dan in taming rekening mee is
gehouden. Afgesproken is dati fsamen met AFP-analyse kijken naar
ram In g.

3. Rapportage BD
“Nptftie Dashboard Managementinformatie 50”
De Minister heeft vragen bij deze notitle gesteld. Afgesproken dat deze worden
doorl Iondgestuurd en dat de notitie met antwoorden van de 80 wordt
afgestemd met betrokken directies.

_____

merkt nay Dashboard op dat het felt dat de raming wordt gerealiseerd
niet wil zeggen dat er niks aan de hand is in de uitvoeting. En andersom wil
het felt dat de kasrealisatie achterblijft bij taming niet zeggen dat er lets mis
is met de uitvoering. Maw: kasrealisaties in relatie tot taming zeggen bepaald
niet alles of er wel of geen sprake is van uitvoeringsproblemen blj de GD.

.

1

-

4. Stand van zaken mvulling informatiewensen/,jstfe AFEP
I zijn in gesprek met Data&Analytics over het beschikbaar krijgen
van nadere Informatie over de verliesverrekening. Het is nog even
manoeuvreren om hiervoor op korte termijn (schaarse) capaciteit van D&A
beschikbaar te krijgen. Tevens zijn er inmiddels contacten met UCA over o.a.
de aansluiting tussen heffing- en lnnlnggegevens.

______

______Iconstateert

dat er in elk geval wel voortgang in zit.I I zegt toe dat
voor het volgende maandoverleg een ingevuld wensenhijstje wordt gedeeld en
aan de hand daarvan verder te praten.
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Mfnisterie van Financiën

fl otitie Stand van zaken vertraging schenk- en erfbelasting t/m
31 mel 2018

Aanleiding
Op 8 mei heeft U een notitie ontvangen over de voortgang van het inhalen van
de achterstanden op het proces schenk- en eribelasting t/m 15 apriL In de
bespreking naar aanleiding van deze notitie is een andere opzet van de
voortgangsnotities besproken. Hierbij treft u de eerste notitie in deze nieuwe
vorm aan. Deze notitie gaat over de periode 16 april tot en met 31 mel 2018.
Met deze einddatum wordt aangesloten bij de rapportagecyclus die binnen de
Belastingdienst wordt gehanteerd. De volgende notitie zal worden geschreven op
basis van de rapportage over de stand van zaken per 30 juni.

Kern
• Ten opzichte van 1 april 2018 is eind mel 2018 de voorraad te

dlgitaliseren aangiften erfbelasting 2017 gedaald. De prognose is dat
uiterlijk I juli tie reguliere voorraad van nog te digitaliseren aangiften
wordt bereikt. De te behandelen voorraad is licht gestegen. Daar zljn
beheersmaatregelen voor getroffen. De prognose Is dat de achterstand
2017 wordt ingelopen in 2018.

• Voor tie schenkbelasting is de voorraad hoog en de stand per eind mei
2018 Iaat een geringe afname zien van het aantal te digitaliseren
aangiften. Dit houdt verband met het verstrijken van tie inievertermijn,
waardoor in deze periode (evenals in andere jaren) veel aanglften
schenkbelasting 2017 zijn ingediend. De prognose is dat per 1 januarl
2019 de reguliere voorraad van 1000 nog te digitaliseren aanglften wordt
bereikt. Elke gedigitaliseerde aanglfte Ieidt tot een voorlopige aanslag.

• De oplevering van tie functionaliteiten van de nieuwe systemen ligt op
schema. De integrale planning is dat de systemen erfbelasting near
verwachting eind 2019 en tie systemen schenkbelastlng in 2021 gereed
zullen zijn.

Toel ichting

Stand van zaken uitvoering
Erfbelasting
De totale voorraad aangiften erfbelasting 2017 bestaat uit:

1. Voorraad te digitaliseren aanglften
2. Voottaad te behandelen aangiften

11562018 I

TER INFORMATIE

Aan

tie minister
de staatssecretaris

Directoraat-Generaal
Belastinqdienst

Inflchtlngen

Datum
15 juni 2018

Notftlenummer
2018-0000103353

Auteur

Van
directeur-generaal
Belastingdenst
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Misschien ten overvloede wordt opgemerkt dat een aangifte erfbelasting pas
behandeld kan worden als de ingevulde gegevens in deze aangiften in het
geautomatiseerde systeem zijn gezet, het zogenoemde digitaliseren. Meet dan
de heift van de aangiften erfbelasting wordt op papier ingediend. Om de
achterstanden In de aanslagregeling in te kunnen lopen is het dus belangrijk om
voortgang te houden in het digitaliseringsproces. Zodra een aangifte Is
gedigitaliseerd, wordtdeze ‘verptaatst” naarde voorraad te behandelen
aangiften.

Ad 1. Voorraad te digitaliseren aangiften erfbelasting
De reguliere voorraad bedraagt 1000 aangiften.

Stand van zaken in aantallen per
1 januari j 1 maart 1 april 31 mel

Voorraad te digitaliseren 6,716 10.150 12.330 4.284
aangiften SEA

De voorraad te digitaliseren aenglften neemt af. De in de vorige rapportage
gemelde achterstand van de voorraad te digitaliseren papieren aangiften wordt
snel ingelopen. De genomen maatregel om extra capaciteit in te zetten op dit
proces heeft het beoogde effect. De prognose is dat uiterlijk 1 juli de reguliere
voorraad van nog te digitaliseren aangiften wordt bereikt. De aanwezigheid van
een reguliere werkvoorraad zorgt ervoor dat de medewerkers altijU voldoende
werk tot hun beschikking hebben. De ervaring leert dat dat bij de erfbelasting
ongeveer 1000 aangiften is.

Ad 2. Voorraad te behandelen aangiften erfbelasting
De regtitiere voorraad bedraagt 5000 aangiften.

Stand van zaken n aantallen per

1 januari 1 maart 1 april 31 mel
Voorraad te behandelen 20,384 19.375 18.882 19.259

, aangiften
waarvan SEA (B] 2017) 17.587 17.353 17.071 18.036

: waarvan CR5 (oudejaren) 2.797 2.022 1.811 1,223

Stand van zaken in aantallen per

1 april 31 mel
Totaal afgedane aangiften (cumulatief) 12.785 19.566
waanian SEA (8J 2017) 10.559 16.618

• waanian GRS (oudejaren) 2.226 2.498

De voorraad te behandelen aangiften over hetjaar 2017 Is toegenomen. Dit
wordt veroorzaakt door

• dat de definitieve aanslagen 2017 die tot nu wetden opgelegd, de meet
eenvoudige aangiften betroffen (zoals particuliere situaties, enkelvoudig
samengestelde nalatenschappen, etc.) en de meet ingewikkelde
aangiften meet behandeltijd kosen.

• dat er ook nog nieuwe aangiften over 2017 binnenkomen, dit is regulier
en een vergelijkbare trend met andere jaren.

• dat de zogenaamde “weegmodule” tijdelijk stilgelegen heeft. Deze
module ondersteunt een efficiënte risicobeoordeling van de aanglften.
Daarbij bevordert het gebruik van deze objectieve weegapplicatie de
eenheid van beleid en uitvoering bij de beoordeling van de aangiften.
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Het tijdelijk stflleggen van de module was nodig am opnieuw ingeregeld
te worden en een fout in het rekenprogramma te herstellen.

Het oplopen van de voorraad zou een vertekend beeld kunnen geven. De
verwachting van de - overigens zeer ervaren - managers die dit actieplan
aansturen biijft dat de achterstand per 1 januari 2019 zal zijn ingelopen omdat

a. de weegmodule weer zal worden opgestart injuli;
b. de mensen die tijdelijk werden ingezet op bet digitaliseren van

de aangiften weer worden ingezet op de behandeling van
eangiften.

Voorts worth nag onderzocht welke aanvullende beheersmaatregelen kunnen
worden ingezet am de voorraden te normaliseren.

In de voorgaande notities werd een andere tabel gebruikt am de voortgang van
bet inlopen op de voorraad te laten zien. Het afte bouwen getal van 18.200
stuks is echter fluide door de doorlopende aanwas en afbouw van de
voorraadpositie. Het is daardoor lastig am die “18.200” geIsoleerd te volgen en
dat maakt deze tabel niet meet brulkbaar voor het gevraagde inzicht op het
miopen op de voorraad. Daarom is gekozen voot bovenstaande tabellen die een
getrouwer en actueler beeld van de stand van zaken geven.

Schenkbelasting
Voorraad te digitaliseren aangiften schenkbelasting
De regutiere voorraad te digitatiseren papieren aangiften bedraagt 1000
aangiften..

Stand van zaken in aantallen
iuiT 1 maart 1 april

30.650 35.308

De voorraad is hoog en neemt langzaam af, Dit houdt verband met bet
verstrijken van de intevertermijn waardoor in deze periode veel aangiften
schenkbetasting zijn ingediend. Daarbij komt dat de capaciteit voor het
digitaliseren tijdelijk wordt ingezet op de erfbelasting. Per 1 juli zal het
digitaliseren van de aangiften schenkbelastlng weer worden opgepakt.
Er is in de afgelopen periode met een minimate bezetting op het proces
digitatiseren schenkbelasting (vanwege zoveel mogelijk inzet op bet digitatiseren
van de aangiften erfbetasting) toch een afname van de te digitaliseren aangiften
bereikt, ondanks bet periodleke verhoogde aanbod aangiften schenkbelasting in
de afgelopen periode. Dit geeft bet management bet vertrouwen dat de voorraad
te digitaliseren aangiften schenkbetasting dit jaar zal warden teruggebracht tot
de reguliere voorraad van 1000 aangiften.
Misschien ten overvloede wordt opgemerkt dat bier niets vermeld is over bet
opleggen van definitieve aanslagen schenkbetasting, omdat deze functionaliteit
flog niet gerealiseerd is in bet geautomatiseerde systeem. Daarom is de
doelstelling in bet actieplan het opleggen van voorlopige aanslagen
schenkbelasting (die dus 1:1 leiden tot een te betalen bedrag).

Stand van zaken Informatie Voorziening (IV)
De oplevering van de nieuwe systemen ligt op schema. De afgetopen release is
succesvol geImplementeerd.

Erfbelasting
Voor de eribelasting zullen in de komende release (begin juli) de volgende
functionatitelten worden opgeleverd:

aangiften OSA

Pagina 3 van 4



- het verwerken van een verzoek om een voorlopige aanslag (VA) 2018
door de belastingplichtige (en het opleggen van een voorlopige aanslag),

- het digitaliseren van aangiften 2018 en
- het voorvaststellen van de definitieve aanslag 2018, inclusief Wegen en

Bepalen (exciusief Berekenen, Uitworp en Formaliseren). Dit zijn
processen die vooraf gaan aan het opleggen van een definitieve eanslag.
Het opleggen van de definitieve aanslag 2018 zelf is nag niet mogelijk;
de oplevering van deze functionaliteit staat gepland voor het derde
kwartaal 2018.

Na de oplevering van nicuwe functionaliteiten zal de gefaseerde opstart
plaatsvinden. In deze gefaseerde opstaft wordt beoordeeld of alle nieuwe
functionaliteiten 100% foutloos werken, waatna de productie ken warden
opgestart

De integrale planning, zoals deze eerder is gedeeld, is dat de systemen
erfbelasting naar verwachting eind 2019 gereed zullen zijn.

Schenkbelasting
Voor de schenkbelasting zullen in de volgende release de volgende
functionaliteiten worden opgeleverd:

- het Uigitaal kunnen eanleveren van aanglften 2018 door ntermediairs en
notarissen,

- het digitaliseren van papieren aanglften 2018 en
- het kunnen opleggen van de voorlopige aanslag 2018.

Na de oplevering van nieuwe functionailteiten zal de gefaseerde opstart
plaatsvinden. In deze gefaseerde opstart wordt beoordeeld of alte nieuwe
functionaliteiten 100% foutloos werken, waarna de productie kan worden
opgestart.

Het extra iV-schenkteam Is inmiddels gestart en zal elnU juni volledig
operationeel zijn. Dit loopt gelijk met de nieuwe Project Increment (Pt) periode
die start per 1 juli. Daarin ligt de nadruk op de definitieve aanslag 2017 en het
corrigeren 2018 voor de schenkbelasting.

De integrate planning zoals deze eerder is gedeeld is dat de systemen
schenkbelasting in 2021 gereed zullen zijn

Overige onderwerpen

• Met ingang van deze voortgangsrapportage wordt aangesloten bij het
ritme van de EI(bestuurlijke informatie)-kalender en zal gebruik worden
gemaakt van de daarvoor beschikbare komende maandcijfers. De
volgende notitie zal warden geschreven op basis van de rappoftage over
de stand van zaken per 30 juni.

• Bijzondere omstandigheden nagelaten is het streven in de eerste week na
de rapportagemeand de vooftgangsrappoftage aan te bieden. Deze
rappoftage per 31 mei is verleat omdat voorrane is gegeven can de
voorbereidingen van het AO Belastingdienst van 13 juni ji.
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