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hoofdstuk I. Managementverklaring

Erf- en schenkbelasting
De ontwikkeling van de IV-ondersteuning van de ert- en schenkbelasting en het
wegwerken van de achterstanden bij de ert- en schenkbelasting hebben finke
politieke aandacht. Er is een actieplan opgesteld en maatregelen worden zo veel
mogelijk getroffen om de processen weer op orde te krijgen en de benodigde IV
ontwikkeling te borgen. De ADR doet daarnaast onderzoek naar de kwaliteit van de
(stappen in de ontwikkeling van de) nieuwe IV-systemen. Door beantwoording van
relatief hoge aantallen Kamervragen en ook door periodieke rapportages worden de
politieke stakeholders op de hoogte gehouden van de voortgang.
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hoofdstuk II. Prestaties en Handhaving

a. Overzichtstabel KPI’s

Aangifte ef1beasfing: Net opegen van ate aansagen<3 maanden DA
ngifte ertbasting: Net opIegen van cite aanslagefl <6 maanden DA
Erfaangften: vooffaads 12 maceden t.o.v. ingedend 12 med.
Schenkaangiften; voorraad> 12 maceden toy. ingediend < 12 mnd.
Opbrengstkasscht4f

__________

DA, Shenkvrrrn.e fltWeeden epeygd

v e prebIerrn <H de opbr.nget de creed per 2214/2018

NB

65%
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111.3 SEAN

Keten Erf- en Schenkbelasting
De keten en ketensamenwerking krijgt steeds meet vorm. In het Ketenoverleg zijn
zijn inmiddels alle relevante ketenpartners aangesloten.

Erf- en Schenkbelasting
De doelen S&E
De oplevering van Ue nieuwe kantoorautomatisering voor de Schenk- en
Erfbelastingprocessen is ernstig vertraagd. Dit wordt met name veroorzaakt door
een grotere complexiteit dan voorzien. Daatdoot is het nog niet mogelijk om voor
alle aangiften erfbelasting 2017 een aanslag op te leggen. Daarnaast kunnen de
bezwaarschtiften voorlopig nog niet in het systeem worden vetwetkt waatdoor de
voorraad oploopt en de AWB termijnen voor een deel worden overschreden.
De KPI’s van S&E kunnen in 2018 niet volledig wotden gerealiseerd onder andere
dootdat nog niet alle soorten aangiften in de nieuwe IV-systemen SEA en OSA
kunnen wotden vetwerkt en dootdat we achterstand hebben opgelopen.
Voot wat betteft de schenkaangiften: voor grootste deel van de aangiften kan een
VA conform de fngediende aangifte (zonder controles) worden opgelegd en voor een
deel is de programmatuur hiervoor nog niet gereed. Het opleggen van definitieve
aanslagen schenkbelasting kan conform planning pas eind 2019. Vanaf medio mel
kan de eerste voorlopige aanslag ook verminderd wotden.
Definitieve aanslagen erfbelasting kunnen inmiddels voor de meeste categorieen
opgelegd worden. Tot slot kunnen de papieren aangiften schenk- en erfbelasting
vertoetst worden.

De voorraden te behandelen aangiften is te hoog. Voor wat betteft de erfbelasting is
een begin gemaakt met het wegwetken van de achtetstanden. De doelstelling is de
achterstand eind 2018 ingelopen te hebben. Hietvoot is een actieplan ontwikkeld.
De voorraad schenkaangiften is altijd hoog in het eerste kwartaal van hetjaat, om
dat schenkbelasting een seizoenpatroon kent. Deze zal echter verder stijgen omdat
nog geen definitieve aanslagen kunnen wotden opgelegd. Er zijn eind april 31.466
aangiften schenkbelasting geboekt in OSA waarvan 30.305 VA’s zijn opgelegd.

Obrengst
De ontbrekende opbrengst S&E van vorig jaar zal door de inhaalslag dit jaar en
volgendejaren binnenkomen (kasschuif). De taming van de ontvangsten is
voorlopig vastgesteld op 1,9 millard en wil AFEP in de voorjaarsnota verhogen naar
€ 2,3 millard. De hoogte van de taming in de voorjaarsnota is onderwetp van
gesprek met AFEP (taming Financiën) omdat een verhoging naar € 2,3 mrd niet
realistisch is. De kasontvangst tot en met april bedraagt € 366 mm en is nu
beduidend lager dan raming. Naast de achterstand in het vertoetsen en de
aanslagregeling zijn daarnaast complexe aangiften nog niet behandeld, die mogelijk
een hogere opbrengst hebben.

IV maatregelen
Er is door de IV-organisatie i.s.m. de uitvoering een nieuwe meerjarenplanning
gemaakt. Volgens deze planning loopt de realisatie van het Erfbelastingsysteem
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door tot eind 2019, de afronding van het Schenkbelastingsysteem vindt plaats in
2021. Er is inmiddels een aantal maatregelen getroffen om de ontwikkeling van de
nieuwe systemen daadwerkelijk te borgen en mogelijk zelfs te versnellen. De IV-
teams worden uitgebreid, de uitvoering gaat meer capaciteit inzetten om samen met
de IV-keten de benodigde functionaliteiten goed te beschrijven en er wordt extra
geInvesteerd in ketensamenwerking en in de beschrijving van taken, rollen en
verantwoordelijkheden.

Bij de oplevering van nieuwe functionaliteiten wordt voorrang gegeven aan de
processen voor het opleggen van de aangiften 2018, waarmee de kasstroom wordt
veilig gesteld.
In januari is een gatewayreview gehouden. De actiepunten beschreven in de
gatewayreview worden momenteel opgepakt.

Actieplan afbouw voorraden S&E
Er is een plan van aanpak gemaakt om dit jaar een inhaalslag te maken. Dit plan is
besproken met de DG en is in uitvoering. Over dit plan van aanpak wordt
afzonderlfjk gerapporteerd. Een samenvatting op hoofdlijnen m.b.t. dit plan van
aanpak:

IV
Het extra bouwteam voor de schenkbelasting is nog niet gevormd. Inmiddels wordt
binnen IV capaciteit “geheralloceerd”. Het extra team is nodig om ervoor te zorgen
dat de deadline (2021) naar voren gehaald kan worden. Inmiddels is al wel IV
capaciteit vrijgemaakt voor beheer en onderhoud.

Het afgelopen kwartaal zijn de zowel de functionaliteiten voor de erf- als
schenkbelasting volgens planning opgeleverd en in productie genomen.

Ca raciteit
Zoals eerder aangegeven is er in de uitvoering een onderbezetting op C- en E
niveau. Dit zorgt ervoor dat taken niet goed kunnen worden uitgevoerd. Er worden
daarom 11 uitzendkrachten, 20 medewerkers KT&S en 11 Switch medewerkers
ingezet voor de afbouw van de hoge voorraad ex 2017. Daarnaast is er een
vacatureclaim in voorbereiding en zal er warden overgewerkt.

Achterstand vertoetsen erf- en schenkbelasting
De papieren aangifte erfbelasting kan inmiddels vertoetst (gedigitaliseerd) warden.
De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. De productie komt op gang, maar nog niet
zo snel als gehoopt. Daarom wordt extra capaciteit ingezet (20 Fte van KI&S en een
deeP van de capaciteit die ingezet zou worden op de aanslagregeling. De
aanslagregehng is op gang gekomen. Wij groelen naar het niveau van het
inhaalschema.

Een risicomanager is inmiddels aangesteld.

Knelgevallen regeling
Gestart is met het vertoetsen van de papieren aangiften i.h.k.v de knelgevallen
regeling. Dit zijn klanten die in problemen komen omdat de nalatenschap door de
vertraging niet afgewikkeld kan worden.
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111.4

Excuusbrieven schenkbelasting
Op 4 april zijn 23.000 excuusbrieven schenkbelasting verzonden. Hierin is uitgelegddat de definitieve aanslag eind 2019 gaat komen. Het serviceteam nabestaandenvan KI&S heeft tot 9 april n.a.v. deze brief 43 telefoontjes ontvangen. Gezien degeringe respons vindt hier nu geen afzonderlijke registratie meer van plaats.
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3. Klantoptimalisatie Schenk- en Erfbelasting (KOS)

Verantwoordelijke directeur
Business executive
Startdatum project
Geplande elnddatum SEA/ OSA

I I
1-1-2017
dec 2019 / 2020-2021

Toelichting projectscore:
Het project heeft al langere tijU te maken met ernstige vertcaglng en dus uitloop in tijd, functionaliteit en geld.
Daardoor zijn grote achterstanden in de uiWoering ontstaan, met als gevoig onder andere het achterblijven van
de kasopbtengsten. De dienstleiding, de staatssecretaris, minister en Tweede Kamer zijn hierover geinfor
meerd. Ook de afgelopen verantwoordingsperiode is weer vertraging ontstaan. Daardoor kan in het volgende
increment minUet functionaifteit geleverd worden. Mogelijk zijn ergevolgen voor de kasopbrengst 2018 indien
ook Ue DA -erfbelasting naar achteren schuift.

Het project scoort evenals in de vorige rapportages flog rood, met name omdat er nog geen nleuw mandaat is.
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe “mandaatbrier’. Deze moet conform afspraak door de DG en de
Uirecteur IV&D ondertekend worden. In afwachting van het nieuwe mandaat loopt het project voorlopig door.

Een belangrijk projectrisico blijft of de eerder afgegeven globale planningen (erfbelasting gereed eind 2019 en
schenkbelasting gereed 2020) gerealiseerd kunnen warden. Het aanbrengen van jaaraanpassingen en het
ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten kost (erg) veel tijd en geld. Daatbij is er onvoldoende inzicht of de
beoogde roadmap ook gerealiseerd kan worden binnen de afgesproken kaders van kwaliteit, functionaliteit,
geld en tijd. De IV-organisatie is begin juli gevraagd hier helderheiU over te verschaffen,

Doel
Hetvervangen huidige Schenk- en Erfbelasting applicatie (GRS) door SEA (Erfbelasting) en OSA(Schenkbelas
ting) vanwege het end of life zijn van GRS. Gelijktijdig hiermee het doorvoeren van procesoptimalisatie (digi
talisering van het proces). Het traject draagt bij aan het programma rationalisatie met als een van de onder
delen het uitfaseren van PowerBuilder Sybase en de verdere digitalisering van de Belastingdienstprocessen.

Terugblik
De afgelopen verantwoordingsperiode zijn een aantal releases uitgerold. De opgeleverde business waarde was
in deze periode echter beperkt. Daarnaast is er sprake van herstelwerk nadat de releases in productie gezet
zijn. Twee releases hebben geleid tot een rol back, o.a. als gevolg van programmeerfouten. Deze waren niet ult
de acceptatie-test gekomen. IV heeft vervolgens een bijeenkomst gehouden om te komen tot een grotere
betrouwbaarheid en het terugdringen van failure-risico’s. In eerdere bestuurlijke rapportages heeft de BE al
zijn zorgen geuit over de kwaliteit van het testtraject. Ook de ADR heeft hiervoor aandacht gevraagd.

Begin juli volgt de vrijgave van de gevraagde functionaliteiten ult dit increment. Op lOjuli wordt een SEA en
OSA release uitgerold (zie schema volgende pagina).

Met betrekking tot het, in de vorige periode ontwikkelde “automaat” proces erfbelasting, heeft de business
helaas moeten besluiten dat deze voorlopig nag niet gebruikt kan worden. Dit vanwege het nog niet geauto
matiseerd kunnen vergelijken van de aangifte met binnen de Belastingdienst aanwezige contra-informatie. Het
in gebruik nemen van de “automaat” zou kunnen leiden tot niet aanvaardbare fiscale- en imago-risico’s. Daar
naast lijkt de “automaat” mede veroorzaker van performance problemen.

Zonder aanvullende maatregelen wordt beschikbare budget voor 2018 niet uitgenut. Dit komt omdat het extra
scrumteam voor schenk door IV veel later is aangetrokken dan de prognose was. De BE heeft IV nadrukkelijk
gevraagd op korte termijn 5 a 6 fte extra aan te trekken.

Per saldo moet geconcludeerd warden dat er dit increment sprake is van uitloop bij zowel schenk- als erfbe
lasting van enkele weken. De uitloop van de huidige releases heeft dan oak een negatief effect op de busi
nesswaarde die volgend increment geleverd kan worden. Dit in combinatie met de age velocity en het niet
volledig benutten van het toegekende budget, terwijl de businessdruk enorm hoog is, zorgt ervoor dat de BE
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zich zorgen maakt over bet voortbrengingstempo en de voortbrengingskosten. Deze zorgen worden gedeeld
door project- en IV control.

De zorgen zijn met IV tijdens de P1 event met de RTE en ply directeur lBS besproken en daarna is IV (ply direc
eur en directeur IBS) formeel gevraagd aan te geven of de business doelstellingen per eind 2019 en 2020 (2021
is doordat et een extra scrumteam is aangetreden zoals gemeld bij de budgewraag naar voren gehaald, omdat
het team verdubbeld is ten opzichte van de initiële planning) gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige
bezetting en binnen huidig budgetkader en zo niet wat nodig is om deze doelstellingen wet to realiseren. IV
pakt aft samen met de uitvoering met spoed op.

Plateau Geplande einddatum %-gereed
Veftoetsen VA erfbelasting 2018 op verzoek, md aanslagopllegging 10-7 100
VA schenkbelasting 2018 teenvoudige gevallen) 10-7 100
Veftoetsen schenkbelasting 2018 (wordt niet opgeleverd) 10-7 90
Vertoetsen erfbelasting DA 2018 10-7 100
Controle bencht t.b.v. XBRL 10-7 nnb

Gefaseerde opstarts, van in de release van 10 juli opgeleverde functionaliteit, zullen ondanks de vakantieperio
de in nauwe samenwerking met CAP worden opgestart zodat de toegevoegde businesswaarde zo 5neI mogelijk
zal worden benut.

Vooruitblik
Het komende increment (lull — september 2018) staan de volgende functionaliteiten op de planning;

BvR-koppeling voor begiftigde en schenker
incrementplanning is nog niet definitief

Budget
£ 1.000, -

. Jaar2Ol8
Budget Rèallsátle Prë

• 9.558 3.915 9.55&
Bron cijfers: IV project control

Plateau
Berekenen DA erfbelasting 2018
Formaliseren DA erfbelasting 2018
Toezicht en uitworp DA 2017 (vruchtgebruik en erfdeelbedrag)
Toezicht en uitworp DA 2018 (idem 2017 + vruchtgebruik en erfdeeibedrag)

Vertoetsen schenkbelasting 2018 afmaken
Controle berichtt,b.v. XBRL afmaken
Correctie schenkbelasting VA 2018 (idem 2017)
Opleggen DA 2017 (exclusief de eenmalige- en bilzondere vriIsteiIinen)
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Belastingdienst

5-6-2O18

Directoraat-Gerieraal
B&astindienst

lnUchtlngen;

Op 1 juni 2018 is overleg geweest over Ue ie VMR 2018 Particulleren.
Deze notitie bevat het verslaglegglng daarvan. Versienummer

1.0

1. Voorafgaand agendapunt Referentienummer
20180605 Gespreksverslag 1
VMR Partcuiieren vl.0

Bijiagen
Geen

VERTROUWEWK

Aan
Directeur-generaal Belastingdlenst
Plaatsvervangend Directeur-generaal Belastingdienst
Hoofddirecteur Control en bedrijfsvoering DGBeI

iii e iii0 Gespreksverslag ie Viermaands gesprek
Particulleren

AUteurs:

Datum
5 junk 2018

de prioritering vanult Fiet concept estedingsplan vernieuwing is geen
geld/Formatie gereserveerd voor de business case Schenk & Erfbelasting.
Afgesproken wordt dat tussen DG en directeur BIA wordt gezocht naar een
oplossing.
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4 Afspraken/actiepunten vorige VMR gesprek
Erf/Schenk belasting
EInd april heeft de STAS een rapportage ontvangen over de voortgang m.b.t.
Erf/Schenkbelasting. Deze rapportage had betrekking op de pedode 8 maart tim
15 april. De DG heeft de rappoftage over de periode 16 aprIl tIm 15 mei nog niet
ontvangen
Actiepunt:

• Pafticulieren levert de rappoftage over 16 april tim 15 mel aan. Deadline:
vrijdag 9juni

3



Capaciteit
Er Is discussie met K1&S over de financiering van de capaciteit die KI&S levert aan
E&S. De aanpak van budget(overschrljdlng) is hiervoor besproken. Particulieren
kan rlchting KI&S nu afspraken maken.

6. Going concern Keten
Erf/Schenk
Voorraad
De voorraad Erf zal naar verwachting volgende maand blj zijn. Voor Schenk is de
verwachting dat eind dit jaar de voorraad bij is.

A.rt. 10,2, g, Wob
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manaa
Voor het project KOS (SEA/OSA) geldt dat die in de grote projecten rapportage op
status rood staat. Formeel betekent dit dat er actie op moet worden ondernomen.
Over de kaders bestaat onduidelljkheld.
Besluit:

Uitgangspunt is dat in dit soort situaties de opdrachtnemer (in dit geval
I r) aangeeft dat het project niet binnen tijd, geld en
scope is gebleven en dat er een nleuwe planning, kostenraming of scope
wordt voorgesteld. De brief wordt verzonden aan de DG. De DG en IV&D
(architectuur en portfolio & GPR) tekenen dan voor akkoord, daarna kan
de opdrachtnemer verder. Indien de DG of één van de medeparafeerders
niet tekent, stopt het project. In geval dat projecten totaal boven budget
van de Belastingdienst ult dreigen te komen moet aanvullend ook door de
directeur C&F worden medegetekend.
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12-7-2018 1
‘50

Ministerie van finandën

Cluster UitvoerlngsbeleidTERSTOND
TER INF0RMArIE Inhichtlngen
An

de minister
de staatssecretaris

fl OtItI e vervolgvragen nay notitle stand van zaken vertraging
schenk- en erfbeiasting tIm 31 mel 2018

Aanleiding
Near aanleiding van de stand van zaken vertraglng schenk- en eribelasting tim

_________________

31 mei 2018 heeft u vervolgvragen gesteld, en u heeft gevraagd om een
bespreking nog voorafgaand aan het debat over de VJN op woe nsdag. In
bijgaande notitie worden deze vragen beantwoord. AFEP en DGBD hebben in
gezamenlijkheid deze notitie opgesteld zodat de aantailen aangiftes/aanslagen en
kasopbrengsten in een overzicht samenkomen. wordt de productie van de
schenk- en erfbelasting voor het tweede halljaar 2018 toegelicht. Daarna wordt
ingegaan op de jaarraming 2018 schenk- en erfbelasting. Tot slot treft u een
alinea over de belastingrente aan.

De voorraad aengiften erfbelasting bedraagt op dit moment bijna 19.000
aangiften, dat is 14.000 hoger dan de reguliere voorraad. De verwachting Is
dat erdltjaar nog 30.000 aangiften erfbelasting worden ingediend. Omdat
wordt toegewerkt naar een reguliere voorraad van 5000 aangiften aan het
einde van het jaar moeten er in 2018 nog ongeveer 44.000 aanglften worden
opgelegd. De beiastingdienst zet alles op alies om dit te verwezenlUken en
met de inzet van 25 extra uitzendkrachten is de verwachtlng dat dit mogelijk
iS. lArt. 11 Wob I

• Per 1 julI moeten er nog 32.000 aangiften schenkbelasting worden
gedigitaliseerd. Dit zal in de maanden juli tot en met september gebeuren.
Digitaliseren betekent voor de schenkbeiasting dat automatisch een
voorlopige aanslagfVA) wordt opgelegd. Dit leidt tot een latere kasstroom in
de schenkbelasting dan eerder voorzlen, waarmee de opbrengst vooral in de
maanden vanaf september blnnen zal komen.

• De kasontvangsten van de schenk- en erfbelasting vallen tot en met de
meand mei teqen ten opzichte van de Voorjaarsnotaraming. Of Ue inloop van
de achterstand In de aangiftevoorraad komt nog niet van de grond, of het is
nog niet zichtbaar in de kas of de kasontvangst valt tegen door economisChe
ontwikkelingen. Een mogelijk verklaring voor achterblijven van de
ontvangsten in mel wordt verderop in de notitie toegeliCht. In ieder gevai zal
een substantlële versnelling in de kasontvangsten de komende maanden
nodig zijn om de jaarramng te halen. Mogelljketwijs passen we in augustus
de taming voor de Miljoenennota aan. Economische ontwikkeiingen bepalen
de kasontvangsten, tenzij er bijvoorbeeld geen aanslagen opgetegd worden.

Datum
2 juli 2018

Notitlenummer
2018-0000113770

Auteur

Kern

Van
de directeur Algemene
Financlële en Economlsche
PolItlek, directeur-genersal
Belastlngdlenst

Kopie aan
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• De risico’s in de productie, geschetst in deze notitie, zijn cisico’s voot de
taming. Immers, geen aanslagen betekent geen kasontvangst.

• Een moqelljke verkiaring voor het felt dat enerzijds de voorraden gestaag
worden weggewerkt en anderzijds de opbrengsten achterblijven is gelegen in
het felt dat de inhaalslag eetst is gemaakt in het digitaliseren van de
aangiften erthelasting (het in het systeem zetten van een papieren aangifte,
wat ongeveer 50% van de aangiftes Is), wat niet direct ieidt tot
aanslagoplegging en dus niet tot een kasstroom lelUt (zie ook stand van
zaken notitie over mel). Een aangifte erfbelasting kan pas behandeld worden
als de aangiften zijn gedigitaliseerd, en daarom is er voor gekozen om
voorrang te geven aan het dlgitaliseringsproces voor de erfbelasting. De
komende tijU wordt ingezet op het inlopen van de aanslagoplegging in de
erfbelasting, waarmee de kasstroom die samenhangt met de achterstand ook
op gang komt.

• Ook is hat digitaliseren van aangiften erfbelasting ten koste gegaan van het
digitaliseren van aangiften schenkbelasting. Het digitaliseren van de
aanglften schenkbelasting is daardoor tijdelijk op een lager nlveau voortgezet.
Per 1 juli is dit weer hervat, waarmee de kasstroom uit schenkbelasting ook

weer op gang zal komen. De prognose voor de aantallen aangiften schenk- en
erfbelasting is dat de reguliere voorraad per 1-1-2019 wordt bereikt.

• Er is budgettaire derving aan de uitgavenkant van de begroting zo lang geen
rente erfbelasting in rekening wordt gebracht. Er moet circa 15 mm. nag
worden ingepast in 2019 op artikel 1 door de Belastingdienst als de
belastingrente op 1-1-19 weer wordt aangezet en deze derving loopt op
naarmate het langer duurt voordat de rentestop wordt opgeheven.

Toelichting
• De er-f- en schenkbelastlng loopt 108 miljoen euro achter op de taming In de

Voorjaarsnota. De maandramlng voor mel was 209 miljoen euro en de
realisatie was ongeveer 102 miljoen euro (figuur 1). Zoals u in de Kamer
aangegeven heeft, zou de aangiftevoorraad ingelopen worden in 2018. De
raming van AFEP bevatte mede daarom impliciet een oplopende opbrengst
vanaf mel fda in loop van aanslagen was gepland te starten in maart en de
betaaltermijn op die aanslagen is 6 weken) om de jaarraming voor 2018 van
2,3 miljard euro te bereiken. Zoals u elders in deze notitie kunt lezen, gaat de
elastingdienst flu in de planning uit van een sterkere voorraadreductie vanaf
september.

• We stippen ook aan dat in de eerste vljf maanden van 2018 de ontvangsten
van de er-f- en schenkbelasting 175 mlljoen euro lager liggen dan in de eerste
vijf maanden van 2017. J I
Art. 11 Wob

a

• De volgende openbare taming is de taming in de Miljoenennota 2019. Daze
taming verschijnt met Prinsjesdag en daarin zijn ook de kasrealisaties tot en
met augustus verwerkt. De geschetste risico’s in de productfe zullen ook
doorwerken In de taming.
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Figuur 1: Voorjaarsnotaraming en realisatie schenk- en erfbelasting

300
mm euros

250
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100

:111
jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18

Nb; De Vootjaarsnotaraming is gemaakt met de kasontvangsten tot en met april
als een gegeven. Dat betekent dat In deze maanden de raming geIijk is aan de
gerealiseerde kasontvangst.

Toelichting productie
Erfbelpsting
Een reguliec aantat aangiften erfbelasting op jaarbasis is 55.000. Eind 2017 was
er een achterstand van 18.200 aangiften. In totaal zouden er In 2018 volgens
deze cijfers dus 73.200 aangiften geregeld moeten warden. Tot en met 31 mel
2018 zijn er 19.566 aangiften afgedaan. Er is een voorraad van 18.888. De
prognose is dat er nog 30.000 aanglften binnen zullen komen in 2018. Dat
betekent dat het totaal niet op 73.200 uitkomt maar op 68.454. Dit betekent dat
er dit jear naar verwachting 4.746 aangiften minUet zullen binnenkomen.
Het weg te werken surplus van de voorraad per 1 juli ad 13.888 aangiften
erfbelasting vermeerderd met Ue 30.000 in 2018 nag te verwachte aanglften
ertbelasting brengt met zich mee dat er nag bijna 44.000 aangiften moeten
warden afgedaan in 2018.
Met een verwachtlng van 5.000 nag te ontvangen aangiften per maand ziet de
planning am de reguliere voorraad te beteiken per 31 december 2018 et als volgt
uit:

Planning afdoening aangiften erfbelpsting
Regulier en inhaalslag

juli aug sep okt nov dec
begin 18.888 19.888 20.888 16.388 11.888 7.388
voorraad
birrnenkamst 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
afte doen 4.000 4.000 9.500 9.500 9.500 7.388
eindvoorraad 19.888 20.888 16.388 11.888 7.388 5.000

• VJN 2018 • Real isatie
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Eli de realisatie van de planning worden de volgende risico’s en omstandigheden
onderkend:

Art. 11 Wob

Schenkbelasting
Zodra een aangifte schenkbelasting wordt gedigitaliseerd volgt direct een
voorlopige aanslag, behoudens een beperkt aantal aangiften in verband met
onvolledige of toutieve gegevens.
Per 1 juli moeten er nog 32.000 aangiften schenkbelasting worden
gedigitailseerd. Dit zal in de maanden juli tot en met september gebeuren.
Digitaliseren betekent voor de schenkbelasting dat automatlsch een voorlopige
aanslagfVA) wordt opgelegd. Dit Ieidt tot een latere kasstroom in de
schenkbelasting dan eerder voorzien, waarmee de opbrengst vooral in de
maanden vanaf september blnnen zal komen.

De planning ziet er als volgt uit:

Planninci dipftalierlng aano iften schenkbelpstinp 201?
Regulier en inhaalslag

juli aug sept okt nov dec
Beginvoorraad 32.000 22.000 12.000 0
afte doen 10.000 10.000 12.000
eindvoorraad 22.000 12.000 0

Eli de realisatle van de planning worden de volgende risico’s eh omstandigheden
onderkend:

_____________________________________________

Art. 11 Wob

Overioe
Op de vraag van de Minister hoe “te digitaliseren” zich verhoudt ten
aanzien van “opgelegd” Iuidt het antwoord dat, omdat meet dan de heift
van de aangiften erfbelastlng (en schenkbelasting) nog op papier wordt
gedaan, zi] eerst moeten worden lngetoetst in het systeeni om te kunnen
worden verwerkt. Dit wordt digitailseren genoemd. Daarna zijn de
aangiften gereed voor verdere behandeling.
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• Vanwege de standaard betalingstermijn van zes weken leiden aanslagen
die na half november 2018 worden opgelegd mogelijk pas tot een betaling
in 2019.

Toelichting belastingrente
• In de Kamerbrief bij tie 20 Halfjaarsrappoftage in november 2017 is

aangekondigd dat geen belastingrente in rekening zal worden gebracht
als die rente bet gevoig is van vertraging bij de oplevering van het nieuwe
systeem van tie schenk- en erfbelasting, Dit betekent dat geen
belastingrente in rekening wordt gebracht over aengiften eribelasting met
betrekking tot overlijdens vanaf I Januari 2017. Er is aangegeven dat tie
maatregel geldt zo lang als nodig is.

• De belasting- en invorderingsrente staat op begroting IX artikel 1 als niet
belastingontvangst. Een tegenvaller moet derhalve op de begroting,
specifiek artikel , worden ingepast.

• Toen tie maatregel om geen belastingrente te heffen bij de erfbelasting in
november 2017 werd genomen was bet budgettaire effect becijferd over
de voorraad aangiftes erfbelasting die er op dat moment lag. Dit betrof 7
mm. euro die ingepast kon warden in tie totale taming belasting- en
invorderingsrente voor 2017 en 2018 (resp. 2 en 5 mm.).

• Slj Allocatieve Weging in bet voorjaar is eveneens bet budgettaire effect
voor he& 2016 (20 mm. euro) ingepast in de totale taming belasting- en
invorderingsrente.

• Als op 1 januari 2019 tie rente kan worden aangezet, zal in elk geval circa
15 mm. euro aan derving optreden, aangezien aanslagen gemiddeld pas
na 8 maanden van overlijden warden opgelegd. Dit effect voor 2019 is
nog niet ingepast in de begroting. Het is op tilt moment echter nog
onvoldoende duidelijk of de belastingrente op 1-1-2019 weer kan worden
aangezet. Dit betekent dat de budgettaire derving verder kan oplopen. Dit
zal eveneens op artikel 1 moeten worden ingepast door tie
Belastingdienst.

.
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Vraag van SG
Stel flu dat de referentielijn niet handmatig bijgesteld wordt. Hoe komt de
referentieiijn dan tot stand?

Antwoord
De refetentielijn is de verdeling van de jaarraming over de maanden van dat
desbetreffende jaar. Het uitgangspunt blj de erf- en schenkbelasting is een
Uriejeargemiddelde, Het percentage wordt op de jaarraming geplakt. Laten we dit
illustreren met een voorbe&d.
De jaarraming voor 2018 bedraagt 2290 mm euro (Voorjaarsnotaraming). Dat is
de totale jaarraming, dus inclusief een mnhaaleffect voor inhalen vertraagde
aanslagoplegging uit 2017. AIs we begin 2018 een referentielijn willen maken,
hebben we ook Ue gerealiseerde jaartotalen van 2015, 2016 en 2017. Tevens
staan de realisaties van januari 2015, januari 2016 en januari 2017 tot onze
beschikking. Men kan dan ultrekenen wat het percentage van de erf- en
schenkontvangst is in januari 2015 ten opzichte van het totaal over 2015. Idem
voor 2016 en 2017. Deze drie percentages kunnen gemiddeld worden. Dat leidt
tot 6,6%.
Voor de referentielijn voor 2018 maken we januari 2018 dit percentage (6,6%) te
plakken op het geraamde jaartotaal voor 2018 (2290 mm euro). Het resultaat is
152 mm euro voorjanuari 2018. In flguur 1 wordt het resultaat voor elke maand
getoond (‘Referentielijn obv hlstorisch kaspatroon’), samen met de referentielijn
van de Voorjaarsnotaraming en de realisaties.
Op basis van het kaspatroon van de aigelopen drie jaar, zou er dus relatief meet

binnen gekomen in januari tot en met april.
Overigens stuurt AFEP voor elke ramingsronde de referentielljn bij. Door de
referentielijn gelijk te stellen aan de realisatie voor gerealiseerde maanden, kan
de jaarraming vergeleken warden met het totaal wat er nog in de kas moet
binnen komen voor de rest van hetjaar. Op basis daarvan kan eventueet de
jaarraming aangepast worden.
Figuur 1
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3. Klantoptimalisatie schenk- en erfbel. (KOS)
- schenkbetasting

erfbelasting

Startdatum project 1-1-2017
Geplande einddatum 1-7-2018

Doel
Vervangen huidige Schenk- en Erfbelasting applicatie (GRS) door SEA (Erfbelasting) en OSA(schenkbelasting) vanwege het end of life zijn. Gelktijdig hiermee het doorvoeren vanprocesoptimalisatie (digitalisering van het proces). Het project maakt tevens onderdeel uit van hetproject uitfaseren van PowerBuilder Sybase.

Issues
Sinds I mel heeft IV de ondersteuning van AIX-platforms stopgezet. Dit betekent dat wanneer zichproductiestoringen voordoen, er geen garantie op verhelpen van storingen wordt gegeven. Dit incombinatie met de reeds enkele jaten geleden stopgezette ondersteuning van het huidigeproductiesysteem GRS, betekent dit dat et aanzienlijke continuIteitsrisico’s voor het primair procesgelopen worden. De business is niet gekend in deze beslissingen.
ledere uitloop van het project zorgt voor toenemend continuIteitsrisico.

Budget
€ 1.000,-

Jaar 2017
Budget Realisatie Prognose
4.850 846 4.703

Meerjarig
Budget Realisatie Prognose
8.165 7.638 15.129

gewijzigd
in 15.129
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Directfe Algemene Fiscale
Politiek

Datum
2 juli 2013

Auteur

I I

versiag Directeurenovedeg Belastingontvangsten

Vergaderdatum 28 juni 2018
AanWeZIg

Afwezig

Agendapunten

1. Opening
Geen opmerkngen.

2. Maandelljkse notities aan bew!nds!ieden over de kasrealisaties

lerf- en schenkbelastinq kennen een taere ontvangst

J2-7-2018 I

Ministerie van financiën

dan geraamd, terwij del________________________________________________________
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3. Stand van zaken uitvoerlng erf- en schenkbelast!ng

_______

Presentatie door I directeur Particulieren en

________

________

ketenmanaget schenk- en erfbelasting

De presentatle zal worden verspreid naar alle deelnemers.

Toegelicht wordt dat de behandeling van de aangiftes veel handwerk vereist;
de heift is op papier. Er is een aantal ‘bakjes’ dat niet behandeld kan worden.
PHoriteit ligt eerst op bet wegwerken van de grote stapels (er wordt gestuurd
op do ‘Q’ van kwantlteit) en daarmee zoveel mogelijk op bet blnnenhalen van
do ontvangsten in de kas.
Er wordt stil gestaan blj de vraag of complexe aangiftes betekenen dat er
hoge kasontvangsten mee gemoeid zijn. Door de directeur en ply Uirecteur
van Particuheren wordt toegelicht dat complex betekent dat het fisca&
jurldlsch complex Is. In bet geval van bedrijftopvolgingen die voldoen aan de
gestelde elsen, is er sprake van eon ontvangst van nul euro. Het is niet dlrec-t
duidelijk wat het verband Is tussen complexe gevallen en de kasopbrengsten.
De voorzltter vraagt of bij hot sturen op do Q, er toch een inschatting van
euro’s zou kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeid door ervaren medewerkers
een ‘expert judgment’ te laten geven. Toegelicht wordt dat alle mensen nodig
zijn am de stapels weg te werken. Er zal oak eon aantal uitzendkrachten
(UZK’s) warden geworven (zie oak verder in hot versiag).
Do tijdlijn van de erfbelasting bedraagt Ca. 3 jaar in totaal. De genoemde KPI’s
(na 3 mnd, 70% behandeld en na 9 mnd. 90%) zijn interne Indicatoren; op de
externe website zijn de termijnen aangepast. Op sheet 6 staat geillustreerd
welke processtappen bet nieuwe systeem kan ondersteunen afgezet In de tijd;
er kan steeds meet. Eon belangdjke reden van de vertraging In 2017 was dat
er niet kon worden gedigitaliseerdlvertoetst’. Er konden wel aangiftes worden
ontvangen, maar niet ingevoerd. Hot ‘veftoetsen’ is flu ingehaald. Er wordt
gevraagd naar do ingezette capaciteit; er zijn 27 vaste
medewerkers/specialisten en er zijn 21 fte (UZK en Switch). Daarnaast wordt
flu ingezet op 25 extra UZK’s
De bedoeling Is dat de 27 specialisten weer complexe gevallen kunnen gaan
doen ult de ‘risico-bakken’. Op sheet 7 wordt voor een aantal belastingjareri
de voorraad inzichtelljk gemaakt. Door de deelnemers wordt geInformeerd of
de termijn van 3 jaar wel In de gaten wordt gehouden zodat er niets zal
verjaren en dus belastinginkomsten verloren gaan. Dit is hot geval volgens do

C-,

.1.
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BD; er zijn signaleringslijsten am vejaring te voorkomen, Bij de genoemde
1172 van belastingjaar 2016 kunnen aangftes zitten waarvoor eerder uitstel is
gevraagd en dan loopt de driejaarstermijn dus vanaf een ander, later moment.
Verder zijn de aangiften over 2016 in 2017 of later ingediend. Er zijn
nderdaad oak nog oudere belastingjaren (deze aantallen staan niet

genoemd). Desgevraagd wordt toegelicht dat de 1172 gevalien onderdeel
uitmaken van de 15.000 die ditjaar moeten warden behandeld.

Tot slot worth gesproken over de gevolgen voor de belastingrente. Gevraagd
wordt wanneer de ‘renteknop’ weer aan kan. Het voorstel wordt naar
verwachting gedaan

Art. 11 Wob
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Ministerie van financiën

Aanleiding
De Belastingdienst heeft een vraag gesteld bij de taming van de erf- en
schenkbelasting. Concreet wordt gevraagd naar de uitsplitsing in de ontwikkeling
van de kasrealisatie tussen erf- en schenkbelasting.

Kern
• In de taming van AFEP wordt de en- en schenkbelastlng als geheel geraamd.

AFEP raamt normaal op basis van de realisatie van het afgelopen jaar en de
economische ontwikkeling voor de komende jaren. De economlsche
ontwikkeling Is voor de schenk- en erfbelasting het beste te benaderen door
de ontwikkeling van de huizenprijs. Dat is gebleken ult een uitgebrelde
(regressle)analyse bij de herschatting van het belastingmodel In 2015.

• In deze regressleanalyse zijn wij tot een ramingsvergelijking gekomen voor
het totaal van tie schenk- en erfbelasting. Een splitsing van de taming vereist
een nieuwe analyse of tie ontwikkeling van tie huizenpnijs ook een goede
variabele Is voor de aftonderhjke onderdelen (erf en schenk). Over de
uitkomst Is nu geen ultspraak te doen.

• Relevant daanblj is dat de mutatie van tie erf- en schenkbelasting geraamd
wordt op basis van de realisatie van het afgelopen jaar. Ramlngsfouten lopen
dus niet meerjatig en structureel door.

• Een uitsplltsing van de realisaties erf- en schenkbelasting schept niet het
beeld dat de schenkbelasting een andete ontwikkeling dan de erfbelastlng
kent. Dat beeld wondt bevestigd als de ontwikkeling van de huizenprijs
meegenomen wordt.

• De Belastincidlenst benadrukt het volgende: “Erf- en schenkbelasting wordt
als één bedrag getaamd. 81] de erfbelasting zljn uitvoeningsproblemen in de
aans!agoplegging, waar dat bij de schenkbelasting niet het geval is. De
taming schenkbelasting is voor zowel 2017 als 2018 gebaseerd op het jaar
2016. Dit was een jaar met een uitzonderlijk hoge schenkopbnengst gegeven
een beleidswijziging: ruirn 100 miI]oen bDven tie meerjarg gemiddelde
opbrengst van een kleine 300 miljoen schenkbelasting. Dat is opgenomen in
de afwijking raming-realisatie 2017 (de 450 miljoen) die is doorschoven naar
2018. Doordat oak voor 2018 het jaar 2016 als basis is genomen in de
taming, treedt dit effect in 2018 twee keer op. Gevoig is dat er altUd een
verschil zal blijven bestaan tussen taming en realisatie indien de werkwijze
van het ‘doorschuiven van niet gerealiseerde afwijkingen’ vanwege problemen
in de uitvoering de ramingsptaktijk is. Overigens is de opbtengst schenk
fmeerjanig) minUet dan 20% (300 mlljoen) van de post Erf- en schenk
(meenjarig gemiddelde opbrengst totaal 1600 miljoen).”

9-7-20J8

TER INFORMATIC
Aan

tie minister
tie staatssecretaris

fl ctitie Vraag Belastingdienst over uitsplitsing ontwikkeling
realisatie erf- en schenkbelasting

Directie AiQemene
Financièle en Economische
Politlek

Inhlchtingen

Datum
9 jut 2018

Notitlenummer
2018-0000118236

Auteur

Van
de threcteur Algemene
Financitle en Economiscbe
PoIitek

Kopie can
de directeur Algemene Hscale
Palitiek, de directeur
Algemene Fnanci8Ie en
Economleche Politiek, Un
dlrecteur Hoofddirectie
Financleel-Econoni)sche
Zaken, directeur-generaal
6elastingd lenst
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• AFEP merkt hierbif op: De reaHsaties van de schenkbelasting kennen een
grillig verloop. Idealiter was zonder productieverstoringen een nieuwe
realisatie 2017 bekend op basis waarvan een effect van de tijdelijk verruimde
schenklngsvrijstelling zou zijn te benaderen. In welke mate de verruimde
schenkingsvcijstelling leidt tot lagere schenkbelasting is op dit moment niet
bekend. Wij verwachten ook een relatie met de erfbelasting. Voor het
kwantificeren van een eventueel effect is onderzoek nodig; hiervoor dient
eetst de uitvoering weer op orde te zijn, De in 2017 450 mm minder
gerealiseerde inkomsten zijn bij V]N voor 2018 voor ‘slechts’ ca. 300 mm
euro ingeboekt. Hiermee heeft dus in felte al een alsiag plaatsgevonden van
ca. 150 mm. Op dit moment is de raming 2018 in afwachting van nieuwe
reallsatiecijfers nog wel gebaseerd op de realisatie 2016 rekening houdend
met macro-economische ontwlkkehng. Als de conclusie van de Belastingdienst
juist is en er 200 mm (2 x 100 mm) van de taming 2018 af moet, dan is er
reeds 150 mm afgeboekt.

• Daarnaast heeft de Belastingdienst behoefte aan een gesplitste taming om
daarmee een betere beheersing in de uitvoering te kunnen bereiken. De
Belastingdienst rappofteeft aan de Kamer al aftonderlijk over de voorraden
aangiften en de aanta lien aansiagen voor ert-, resp. schenkbelasting. Bij deze
belastingen speelt verschiilende problematiek. Het is dan gekunsteld (en niet
transparant) om over de taming en de opbrengsten (euro’s) voor beide
belastingen tezamen te rapporteren, terwiji de afzonderlijke realisaties wel
beschikbaar zijn. Door een gesplitste taming houdt intern de Belastingdienst
orQanisatle de locus op de effecten go ontvpnosten.

Art.11Wob

Toelichting
• Op basis van de economische ontwikkeling en de kasrealisatie van afgelopen

jaar raamt AFEP de kasontvangst van een belastingsooft. Voor de en- en
schenkbelasting raamt AFEP met de ontwikkeling van de huizenprijs. Voor de
feitelijke grondsiag van de erfbelasting is de WOZ-waarde naast andere
vermogensbestanddelen van de erfiater relevant. Omdat hier geen
onaThankelijke taming van bestaat, geldt de procentuele mutatie van de
huizenprijs als benadering van het totale vermogen van erfiaters. Dc raming
wordt voor de totale belastingsooft gemaakt en dus niet voor de
onderliggende schenk- en erfbelasting apart. Dat zit niet in de huidige
ramingsmethodologie van AFEP.

• De realisatie kan wel uitgesplitst worden. In flguur 1 wordt de ontwikkeling
van de kasrealisaties van de schenkbelasting en de erfbelasting getoond. Dat
is een vrij stabiel beeld op 2012, 2013, 2016 en 2017 na. In 2013 was sptake
van het wegwerken van een In 2012 opgelopen achterstand in aanslagen. Oat
leverde mncidenteel hogere kasontvangsten. Inmiddels is duidelljk dat de
Belastingdienst vanaf medio 2016 geanticipeerd heeft op de komst van het
nleuwe ict-systeem in 2017 door versneld aangiften te verwerken, met het
dod in 2017 een zo klein mogelijke restvoorraad in het oude systeem over te
houden. Dat leidde tot incidenteel hogere kasontvangsten op in 2016.

• Een euro kasontvangst voor de erf- en schenkbelasting is ‘meet waard’ in
2010 dan in 2017. Dat kan worden verklaard door de groei van het vermogen
in Nederland. Hoe groter de grondslag, hoe hoger je tIe kasontvangst zou
verwachten. Door de huizenprijs te gebruiken kan de kasrealisatie hiervoor
gecorrigeerd worden. Dit is gedaan In figuur 2. Door de daling van de
huizenprijs in 2011, 2012 en 2013 is de kasontvangst van de etf- en
schenkbelasting relatief meet waard in deze jaren (en wat te zien Is als figuur
2 wordt vergeleken met flguur 1). In de jaren na 2013 is sprake geweest van
een huizenpri]sstijging waardoor in 2014 en verder een euro kasontvangst
schenk- en erfbelasting relatief minUet waard Is. Dit plaatje bevestigt het
beeld van figuur 1: de tea lisatie van 2016 wijkt niet significant af van andere
jaren.
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• In augustus/september maakt AFEP een nieuwe raming, ouk voor de erf- en
schenkbelasting. Waarschijnlijk zal dit leiden tot een neerwaartse bijstelling
van de taming en Is ook afhankelijk van uitvoeringsinformatie van de
Belastingdienst.

Figuur 1 Ontwikkeling kasrealisatie erf- en schenkbelasting en Ue ultsplitsing (in
mlljoenen euro’s; in lopende prijzen)
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Figuur 2: Ontwikkeling kasrealisatie erf- en schenkbelasting en de uitsplitsing,
gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de grondslag fhuizenprijsontwikkeling met
basisjaar 2010).

1000

On,

20fl 2012 20)3 20)4 2015 20)6 2017

— RFBFtASTN6

— SCHENKBEI.ASTING

—T0TM. SCHOnC-EN ERFEEIASTINO

Pagna 3 van 4



Tabet 1: uasplitsing kasontvangsten erf- en 5chenkbelasting in erfbelasting en
schenkbelasting

2011 2012 2013 2014 2015 :2016
ERFBELASIING 1.292 1.161 1.414 1.323 1.329 1.442 1.127f

OVERGANGSRECHT 3 1 0 0 0 0
SCHENKBELASTING 241 220 3161 202 285 403 3141

TOTMLSCHENK-EN ERFBELASTING 1.536 1.382 1.730j 1,525 1.614 1.845 1.44]

I

F:
H”
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Ministerie van Financiën

HEDEN
TER INFORMATIE
Aan

de minister
de staatssecretans

Inleiding
Dc notitle Stand van zaken vertraging schenk- en erfbeiasting tIm 31 mci 2018
van 15 junI 2018’ gericht aan de minister en staatssecretarls, heeft de
bewindspersonen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen. Naar aanleiding
van de gegeven toelichting is verzocht om met een bljgesteld plan van aanpak te
komen. Hierblj ontvangt u ter informatie in concept het bijgesteld plan van
aanpak schenk- en erfbelasting en een berekening inhaalslag zomertaskforce
zoals opgesteld door de directie Particulleren van de Belastingdienst. Mocht een
derinitief plan op belangrljke punten afwijken van dit concept dan leggen we dit
nog een keer aan u voor. Dit bljgestelde plan van aanpak geeft tevens de stand
van zaken over juni weer.

Kern
- Het plan van aanpak gaat in op de maatregelen die zijn getroffen am de

vertraging bi] schenk- en erfbelasting tegen te gaan.
- Tevens bevat het plan de planning en prognose (p. 8 en p. 13 pva),

capaclteltsberekeningen en een uitgebrelde risicomatrix voor schenk- en
erfbelasting voor de tweede heift van 2018 (bijlage 4 pva).

- Onderdeel van de plannIng is de inzet van een zomertaskforce die tot doel
heeft om met de inzet van extra capaciteit de reguliere voorraad van
5000 aangiften erfbelasting en 1000 aanglften schenkbelasting te
bereiken per 31 december 2018 en in de resterende weken in juli en in
augustus alvast een flinke slag te maken. Dit betreft voor de erfbelasting
5000 aangiften en voor de schenkbelasting 1000 aangiften. Om de
zomeftaskforce in te kunnen zetten is capaciteit ult andere processen
ingezet. Dit heeft Implicaties voor de handhavlng voor deze processen
(zie bijlage 1 pva).

- Aan de directie IV is gevraagd de ICT-randvoorwaarden voor de
zomertaskforce in te vullen, IV heeft de ondersteuning beschreven met de
risico’s en mitigerende maatregelen waaruit blijkt dat zij, met
inachtnemfng van enkele risico’s en voorgestelde mitigerende
maatregelen aan de business vraag kunnen voldoen.

- Opgelegde aanslagen ieiden normaliter na 6 weken tot kasopbrengsten.
Aanslagen die na 1 november warden opgelegd leiden mogelijk pas in
2019 tot kasopbrengsten.

- De directeur particulleren zal wekelijks de DG informeren over de risico’s
ult het plan van aanpak om zodoende de vooftgang te monltoren. Over

Notitle Stand van taken vertraging schenk- en erfb&asting tIm 31 mel 2018, digldocnotitienummer 2018-0000101353

I17i 2018

Cluster Uitvoeringsbele3d

Inllchtlngen

notitie
Datum
17ju11 2018

Notitienummerbijgesteld plan van aanpak schenk- en erfbelasting
2018-0000126446

Auteur

Van
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de voortgang van het plan van aanpak warden de betrokken directies van
financien wekelijks door de Belastingdienst geinformeerd;

- Het effect op de kritische prestatie-indicatoren ‘Bruto
correctieopbrengsten aangiftebehandeling 1W, ‘Aangifte verzuim IH’ en
‘structureel terugdringen van het nafevingstekort Particuheren’ moet nog
nader warden uitgewerkt. Hierover wordt u in de eerstvolgende
rapportage geinformeerd.

Toelicht,ng
Het plan van aanpak omvat de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018
en is opgesteld met de inzichten van 18 juli 2018. Het plan bestaat ult twee
delen, te weten: erfbelasting en schenkbelasting. Voor beide middelen wotden de
volgende zaken uiteengezet:

- Beschrijving van maatregelen en de aanvullende maatregelen
- Schematisch overzicht van de plannIng, realisatie en prognose en de

onderliggende capaciteitsberekeningen.
- Beschrijving van de risico’s en omstandigheden

Het plan van aanpak wordt afgesloten met een beschrijving van hoe de sturing en
monitoring van het plan wordt ingericht en met de wijze waarop over de
voortgang wordt gerapporteerd c.q. verantwoording plaatsvindt. De directeur
particulieren zal wekelijks de DG informeren over de voortgang bi] het inlopen
van de vertcaging bij de schenk- en erfbelasting.
Onderdeel van de planning is de inzet van een zomertaskforce die tot doel heeft
om met de Inzet van extra capaciteit de reguliere voorraad van 5000 aangiften
erfbelasting en 1000 aangiften schenkbelastlng te berelken per 31 december
2018 en In juli en augustus alvast een flinke slag te maken, De opstart is
voorspoedig verlopen. Het doel van deze zomertaskforce is Om de
zomeftaskforce in te kunnen zetten is capaciteit ult andere processen ingezet. Dit
heeft implicaties voor de handhavlng voor deze processen.
In het plan van aanpak treft u eon uitgebreide risicomatrix aan. Hierin staan de
geidentificeerde risico’s en de maatregelen die tot nu toe getroffen zijn om deze
risico’s beheersbaar te maken.

Om te zorgen dat eventuete vertraging tijdig gemeld zijn at duidelijke
rapportagelijnen vastgesteld. Zo zal cia directeur particulieren wekelijks do DC
informeren over de voortgang bij het inlopen van de vertraging bij de schenk- en
erfbelasting. De verwachting is dat do vertraging in september ingelopen zal zijn.

Opgelegde aanslagen leiden normaliter na 6 weken tot kasopbrengsten.
Aanslagen die na 1 november worden opgelegd alden mogelijk pas in 2019 tot
kasopbrengsten.
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De notitle Stand van zaken vertraglng schenk- en erfbelasting tIm 31 mi 2018
van 15 juni 20181 gericht aan de minister en staatssecretarls, hebben de
bewindspersonen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen. Naar aanlelding
van de gegeven toelichting Is verzocht am met een bijgestetd plan van aanpak te
komen.
Hieronder is dat bijgestelde plan van aanpak opgenomen. Het bevat een
beschrijving van de maatregelen die door de directie Pafticulieren reeds en
aanvullend warden ingezet om de reguliere voorraad van 5000 te behandelen
aangiften ertbelasting en van 1000 te digitaliseren aangiften schenkbelasting van
1000 te dlgitaliseren aangiften te realiseren.

Het plan van aanpak omvat de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018 en
is opgesteld met de inzichten van 18 lull 2018.
Het plan bestaat ult twee delen
1. erfbelasting
2. schenkbelasting
Per deel wordt de volgende opbouw aangehouden:

- Korte Introductie over bet belastingmlddel
- Doelstelllng van het plan van aanpak
- Beschrijving van maatregelen en de aanvullende maatregelen
- Schematisch overzicht van de planning, realisatle en prog nose en de

onderliggende capaciteitsberekeningen.
- Beschrijving van de risico’s en omstandigheden

Het plan wordt afgesloten met een aantal paragrafen over hoe sturing en
monitoring van bet plan wordt Ingericht en met de wijze waarop over de
vooftgang wordt gerappofteerd c.q. verantwoording plaatsvindt.
De volgende bijlagen maken deel uit van dit Bijgestelde plan van aanpak:
Bijlage 1 Bijstand S&E door Toezicht en Buitenland
Bijlage 2 IV ondersteuning plan van aanpak terugdringen voorraden schenk en

erfbelasting
Bijlage 3 Overzichten met planning, prognose en onderliggende berekeningen ten

aanzien van de voorraad- en productiedoelstellingen.
Bijlage 4 Risicomatrix

1 Notltie Stand van zaken vertraglng schenk- en erfbelesting t/m 31 mci 2018, dlgidocnotitienummet 2018-0000103353
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DEEL 1 ERFBELASTING
Jaarlijks ontvangt de Belastingdienst van de gemeenten via de Gemeentelijke
Basisadministratie rond de 160,000 overlijdensmeldingen. Na beoordeling van de
bij de Belastingdienst beschikbare gegevens over deze overleden mensen worden
erjaarlijks aan Ca. 50.000 uitnodigingen tot het doen van aangifte erfbelasting
verzonden. Veiligheidshalve rekent het management voor de jaarlijks te
verwerken en te behandelen aangiften met 55.000 aangiften (de zogenaamde
jaarmoot). Omdat echter de beginvoorraad van 2018 Ca. vier keer hager was dan
de ‘reguliere’ voorraad2 van 5,000 aangiften, was voor 2018 de
managementopgave am naast de jaarmoot van Ca. 55.000 aangiften, ook de te
hoge voorraad te behandelen, am weer uit te kunnen komen op de regullere
voorraad.
Om dat te realiseren is in januari 2018 een acUeplan in gang gezet am in te lopen
op de voorraad aangiftebehandellng erfbelasting. Naar aanleidlng van onder meer
de voorraadstanden die opgenomen waren in de Notitie met de rapportage tot en
met 31 mel, en de daardoor ontstane zorgen bij de bewindslleden, is door de
staatssecretaris gevraaqd met een Bijgesteld plan van aanpak te komen.
Aanvuf lend heeft de Directeur Generaal Belastlngdienst (hierna: DG) verzocht met
een extra plan te komen am al eerder dan 31 december 2018 de reguliere
voorraadstand van 5,000 aangiften te realiseren.

1.1 DoelstellIng erfbelasting .

De doelstelling voor de erfbelasting Is
1. de reguliere voorraad van 5000 te behandelen aangiften erfbelasting te
realiseren op 31 december 2018 en
2. daarvoor al een flinke slag te maken in de maanden juli en augustus

1.2 Bijgesteld plan van aanpak erfbelasting
Voor het realiseren van deze doelsteltlng warden maatregelen voortgezet of
aenvullend Ingezet ten aanzien van:

1. Capaclteitsinzet - gedurende de gehele planperiode moet voldoende
kwalitatfeve en kwantitatieve capaciteit warden Ingezet.
Verhoging productie - hiervoor moeten keuzes warden gemaakt over de
prioritering en uitvoenng van toezicht en processen.

3. IV-voortbrenging en —gebruik
a de benodigde functionaliteiten voor de verwerking van de

aanglften en aanslagen erfbelasting 2018 moeten tijdig (volgens
planning) warden opgeleverd;
gedurende de planperiode moet niet alleen het gebruik van het
nieuwe automatiseringssysteem SEA, maar oak het gebruik van
alle andere programma’s die kritisch zijn voor de verwerking van
de aangiften (zoals de toepassing Ondersteuning Kantoor
Afhandeling (OKA) werkstroombesturing zonder verstoringen en
performanceproblemen moeten plaatsvinden.

Hieronder volgt een beschrijving van de lopende maatregelen en nieuwe
maatregefen die gaan bijdragen aan de doelstelling am de voorraad terug te
brengen tot de reguliere voorraad van 5000 te behandelen aangiften erfbelasting

2 Regullere soorracd is de norrnale voorrad onderhanden werk Yn behandeting”.

iy

2.

0
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1.2.1 Capaciteitsinzet

Lopende maatregelen
o Externe lnhuur van 10 fte uitzendkrachten fHBO) tot en met 31 augustus

2018.
o Interne inhuur van 22 fte medewerkers van Kiantinteractie & Services

(hierna: KI&S) tot en met 30 september 2018.
Deze fte zijn ingezet voor het digitaliseren van de voorraad papieren
aangiften. Het gaat hier om medewerkers van het Nabestaandenteam. Er
worden geen concessies gedaan aan de bereikbaarheid voor telefoontjes
van nabestaanden. De inzet zal ptaatsvinden tijdens daluren. Voor de
inhuur is met KI&S een netto-urenaspraak gemaakt voor 720 uur per
week. Om die afspraak te kunnen nakomen zal ook gebruik worden
gemaakt van overwerk en drie zaterdagen openstelling. Interne inhuur
van 6 fte Switch medewerkers voor onbepaalde tijd.

o Permanent aanbieden mogelijkheid overwerken aan de vaste
medewerkers van schenk- en erfbelasting (hierna ook wel ‘S&E’)

Aanvu/lendemaatreg&en ip
• Verlenging van bovengenoemde externe inhuur van 10 fte

uitzendkrachten tot en met 31 december 2018
• Verlenging van bovengenoemde interne Inhuur van 22 fte medewerkers

KI&5 tot en met 31 december 2018.

Nieuwemaatregeen
• Werving 25 fte ultzendkrachten (HEO); in de planning wordt ervan

uitgegaan dat de instroom op 1 september gerealiseerd is.
• Werving van 10 fte uitzendkrachten (MBO) nlveau om een buffer op te

bouwen. IDe opdracht hiertoe is verstrekt op 11 juli )l..
• €apaciteltsrulmte creëren t,Ij de administratie S&E door tijdelijkc c Het ultnodigngsproces S&E te laten ondersteunen door de teams

Dienstverlening (10 fte); gedurende deze bijstand zal het proces
“bellen bi] verzuim in de inkomstenbelasting” worden stilgelegd.
De gevolgen voor de prestatie-indicatoren aangifteverzuim warden
nog in kaart gebracht.

o het digltaliseringsproces S&E volledig te beleggen bij KI&S (de 22
fte van het Nabestaandenteam).

Hierdoor ontstaat er extra ruimte op de administratie administratieve
ondersteuning te leveren tijdens de zes weken met verhoogde productie.

• Dm de continuiteit van de uitvoering te kunnen borgen is aan de
programmamanager instroom gevraagd per 1 september a.s. structureel
25 C-ers en 10 E- medewerkers te werven. Zij zullen door middel van
‘training on the job’ warden opgeleid en zo geleidelijk aan steeds meet
inzetbaar warden zodat inhuur geleidelijk kan warden afgebouwd. Er
wordt rekening gehouden met een opleidingsperiode van drie maanden tot
een jaar.

Extra moatregel: Thzet van een zomertaskforce
Om het tweede deel van de doelstelling voor de erfbelasting te tealiseren zal de
directie Particulieren vanaf 16 juli tot en met de maand augustus een
zomertaskforce Instellen om bijstand te verlenen aan de behandeiprocessen van
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S&E. Er wordt gekoerst op zoveel mogelijk afbouw van de opgelopen voorraad
váör 1 september.

• De zomertaskforce S&E zal bestaan uit 150 fte capaciteit uit het
subsegment Ioezicht IH Niet Winst van de directie Particulieren.
Aangezien deze fte opgeleid en ingewerkt moet worden is de productiviteit
van deze capaciteit zo’n 70%. De zomertaskforce start half juli3 en loopt
door tot eind augustus.

• Gedurende de inzet van de zomertaskforce zullen 18 fte S&E
medewerkers, die normaal dedicated warden ingezet op het team Zeer
Vermogende Personen (ZVP), zes weken fulitime beschikbaar zijn als
begeleider en vraagbaak. Wat het effect zal zijn op de doelstellingen van
het team ZVP wordt nog nader in beeld gebracht en doorberekend.

• Gedurende de inzet van de zomertaskfocce zullen 6 fte S&E-medewerkers,
die normaal dedicated worden Ingezet op het team Zeer Vermogende
Personen (ZVP), fuiltime beschikbaar zljn als begeleider en vraagbaak.

• Deze maatregel is op 12 juli gestalt met een pilot “versneld opleiden” op
16 juli is de zomertaskforce in zljn voile omvang gestart.

4’Het versneld afbouwen van de te hog voorraad door inzet van de 2omertaskforce
vraagt tljdelijk om aanvullende toezich euzes in zowel Toezicht IH Niet Winst, bij
PDB-dienstverlening en bij S&E. De keuze n in afstemmlng met de DG
gemaakt.
In bijlage 1 bij dit Bijgestelde plan van aanpak “bijstand S&E door Toezicht en
Bultenland” worden deze toezichtkeuzes nader toegelicht. Hieronder zijn de meest
in het oog springende opgenomen:

— t
Aanvullende toezichtkeuzes Toezicht IH Niet Winst
MinUet capaciteit voor toezicht IH Niet Winst leidt tot een productieverlies
van 13.500 aangiften IH met een begtote gemiddelde correctie op
belastbaar Inkomen van € 1.500 per aangifte. Dit heeft een negatief

ç
gevoig op de realisatie de prestatie-indicatoren “aantal behandelde
aangiften IH, “Bruto correctieopbrengsten aangiftebehandeling IH” en
“juist en voltedig doen van aangifte, structureel terugdringen van het
nalevingstekort Particulieren”. Mogelijk wordt hierdoor ook het
nalevingstekort Particulieren” negatief beInvloed. De gevolgen voor de P1’s
over heel 2018 worden nog in beeld gebracht en berekend.

4
De steekproef particulieren zal niet tijdig worden afgerond waardoor de
analyse, nodig cm een beeld te krijgen van de nalevingstekorten In de
aangiften Inkomstenbelasting, ook niet tijdig kan warden afgerond. Op
basis van de actuele beelden van het nalevingstekort, maken we keuzes in
de inzet van toezichtscapaciteit. Deze keuzes warden middels de
Uitvoerings- en handhavingsstrategie C UHS) gedeeld met de Tweede
Kamer. In de UHS2O19 zal geen recenter nalevingsbeeld gegeven warden
dan in de Hand havingsbrief 2018.

De effectieve capaciteit voor lull is dan 150 fte * 1/2 meend * 70% = 53 lIe. Voorauguslus is dat 150 fte
* 1 maand * 70% = 105 lIe,
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Aanvullende toezichtkeuzes S&E
De afgelopen weken is door de medewerkers van Vaktechniek S&E, samen
met de directie Datafundamenten & Analyse (hierna: DF&A) een
risicoanalyse op de voorraad uitgevoerd. Hierbij is onderzocht hoe de
voorraad onderverdeeld kan worden in Iaag/geen risico, midden risico en
hoog risico aangiften. Dit is een regulier proces. Onderzocht is waar nog
aanvullende toezichtkeuzes gemaakt kunnen worden. Met huip van DF&A
is inmiddels een risicoselectie ontwikkeld waardoor de zomertaskforce zo
effectief mogelijk kan worden ingezet. Hiermee wordt tevens de kwaliteit
van de risicoselectie vergroot.
Wekelijks zal DF&A overzichten met te behandelen aanglften erfbelasting
opleveren, zodat deze aangiften volgens de vastgestelde risico-indeling
toegewezen kunnen worden aan de aangiftebehandelaars.

1.2.1 Verhuging productie

Lopende maatregelen
Om de monitoring en stucing van de productie te verbeteren is sinds eind
juni een tijdetijke voorzlenlng voor El beschikbaar die op weeknveau kan
weergeven wat de producue is. 4

Nieuwe maatregelen %. I

• De bewaking van de productie en daarmee de atname van voorraad wordt
dageli)ks gemonitord door een hiervoor ingerichte controiroom. Deze staat
onder leiding van de ply. directeur productie S&E.

• Er zijn Inmiddels interne afspraken gemaakt met DF&A over de te leveren
producten en diensten die voorwaardelijk zijn voor de realisatie van het
bijgestelde plan van aanpak.

1.2.3 Iv-voorzieningen en voortbrenging

Nieuwe maatregelen
Aan de directie IV is gevraagd de onderstaande randvoorwaarden voor de
zomertaskforce in te vullen.

o Er mogen geen performance problemen meet zijn, de 150 fte
extra moeten zonder problemen kunnen werken

o Alle systemen moeten draaien er mogen geen proces verstoringen
in de keten zijn. Verstoringen moeten direct worden opgelost
De openstelling s avonds en zaterdag moet gegarandeerd zijn,

- dwz alle benodigde systemen moeten operationeel zijn.
o” De programmatuuc vooc de DA 2018 Erfbetasting moet op 1

oktober operationeel zijn (foutloos in productie zijo)
IV heeft een eerste analyse opgeleverd, daaruit btijkt dat zij, met
inachtneming van enkele risico’s en voorgestelde mitigerende maatregelen
aan de business vraag kunnen voldoen.
Er zijn inmiddels met IV interne contractafspraken gemaakt over te
leveren diensten en ptoducten. Bij het niet tijdig nakomen van deze
aftpraken wotdt geëscaleerd naar de 0G.

Directie IV heeft aangegeven dat in de praktijk duidelijk zal worden wat de
gevolgen zijn van de lnzet van de zomertaskforce voor andere ketens
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binnen de IV-organisatie. Wanneer deze situatie zich voordoet zal IV de
desbetreffende interne ketens tijdig informeren

In bijlage 2 bij alt Bijgestelde plan van aanpak “Eerste beelden verzoek IV
ondersteu fling plan van aanpak terugdringen voorraden schenk en
erfbelasting 13-07-2018” zijn de lnzet van IV, de risico’s en mitigerende
maatregelen verder beschreven en uitgewerkt.

• fr

;•;•
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1.3 Planning, prognose en capaciteitsberekeningen
Hieronder zijn tabellen opgenomen met de planning en de prognose van het
productie- en voorraadverloop van de aangiften eribelasting bij het uitvoeren van
het Bijgestelde plan van aanpak. Qok de berekening van de benodigde en
beschikbare capaciteit is opgenomen. In bljiage 3 bij dit Bijgestelde plan van
aanpak zijn overzichten opgenomen met de onderliggende berekenlngen en
uitg a ngs Pu nte n.

Grafisch weergegeven ziet het voorraadverloop van de te behandelen aangiften
erfbelasting er als volgt tilt:

Voorraad te behandelen aangiften Erfbelasting
25.000

—— — ptOgnoc

aug-18 sep•18 okt-18 nov 18 dec-IS
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1.3.1 Toelichting op de tabellen
• De voorraad betreft het eantal te behandelen aengiften erfbelasting.
• De productie bij erfbelasting Is gedefinieerd als: aantat behandelde

aangiften.
• Bij de voorraadontwikkeling is rekening gehouden met een instroom van

komende perioden en de productie die mogelijk is met &Ie meatregelen
die beschreven staan in dit plan.

• De werkelijke beginvoorraad is niet gelijk aen de 18.814, meat bedraagt
20.384, Het verschil wordt veroorzaakt door zogenaamde “uitvalposten”
die tot heden niet in de 81 werden opgenomen. Dit zijn eangiften die na
binnenkomst door het systeem in een uitval-bak vallen door fouten of
ontbrekende gegevens, zoals verschil tussen overlijdensdatum GBA en
vermelde overlijdensdatum in aengifte, ontbreken Burgerservicenummer
etc.. .). Als deze fouten zijn hersteld, dan kan de aangifte opnieuw worden
ingevoerd in het systeem.

• Een aantal aangiften kan nog niet warden afgedaan UoojIV-technische
restproblemen en zijn nog niet in de voorraad opgenomen. Het gaat am
2500 aangiften. 1-let geat hier onder meet om eangiften met mEnder veak
voorkomende doch lngewlkkelde fiscale onderwerpen, wearvoor het
systeem de aanslagen nag niet ken berekenen c.q. opleggen: bijvoorbeeld
aangiften ter zake van Bedrijftopvolgingsregeling (BOR) waarvoor 4
conserverende aanslagen moeten warden opgelegd of de vaststelting van
aangiften tet zake van tweetrapsmakingen (waarbij erfgenamen bij
overlijden van de Tangstlevende in twee nalatenschappen zijn betrokken).

• De overcapacitelt in jull (zie onderste regel van de tabel) Is nodig omdat
we hler nog te maken hebben met een schafting van het benodigde aantal
fte. De overcapaciteit aan het eind van bet jaar Is nodig om onder meet
de definitieve aanslagregeling van schenkbelasting fOSA) vorm te geven.
Hlervoor wordt aan bet eind van hetjaar een separaat plan van aanpak
opgeleverd. ‘ %%

I,

• De extra uitzendkrachten die zijn genoemd In het plan, zullen pas warden. vervangen door nieuw in te stromen vaste krachten els deze zijn
inqewerkt.

1.4 Risico’s en omstandlgheden
Hierna wordt ingegaan op de risico’s en omstandigheden die de beoogde
resultaten van het bijgestelde plan van aanpak kunnen beInvloeden. In bijlage 4
bij dit Bijgestelde plan van aanpak Bijgestelde plan van aanpak is een risicomatrix
opgenomen waarin wordt beschreven welke maatregelen zullen warden ingezet
am de geldentificeerde risico’s te beheersen.

1.4.1. Capadteltsinzet
• I-let niet tijdig kunnen eannemen van voldoende uitzendkrachten (krappe

arbeidsmarkt) kan een negatief effect hebben op de productieplanning.

1.6.2 Verhoging productie
Er wordt een toename verwacht van bet eantal bezwaarschriften als
Iogisch gevoig van de piek in de productie door de zomertaskforce. Als
maatregel kan dearvoor na 1 september een dee! van de beschikbare
overcapaciteit worden aangewend. De planning moet nog warden
opgesteld en de benodigde en beschikbare capaciteit moet nog worden
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berekend. Ms meet zicht ontstaat op het bezwaaraanbod zal in de
rapportage hierop worden teruggekomen.

1.4.2 IV-voorzieningen en voortbrenging
• Verstoringen door “kinderziektes” en slechte performance van het systeem

SEA en de in de totale IV S&E-keten kunnen een negatief effect hebben op
de productiepanning.

• Niet tijdige oplevering van de benodigde IV-functionaliteiten ken een
negatief effect hebben op de productieplanning4. Belangrijke functionaliteit
hierbij is het kunnen opleggen van voorlopige aanslagen 2018 en het
vaststellen definitieve aanslagen 2018.

• Ten aanzien van de aangiften die door TV-technische restpcoblemen nog
niet kunnen worden behandeld (1.3.1 bullet 5) wordt opgemerkt dat, door
de in februari, na overleg met de DG, aangebrachte focus op de realisatie
van de voor de aangiften over 2018 benodigde lunctionaliteiten (met oog
op borging van de kasopbrengsten ter zake van overlijdensaangiften
2018), het oplossen van deze IV-technische restproblemen met
betrekking tot het belastingjaar 2017 in de tijd naar achteren is
geschoven. De IV-technische restproblemen kunneri ook doorwerken in
belastingjaar 2018.
Zodra ruimte ontstaat in een increment (IV werkt met kwartaalplanning)
wordt weer gewerkt aen het oplossen van deze problemen, Lukt hot IV
niet alle technische problemen voor het elnd van het jaar op to lossen,
dan is dus de eindvoorraad hoger den req utier aan het eind van het jaar.
Zodra er signa en zijn dat dit zich gaat voordoen dan zal dit besproken
warden met de DG,

r

OTt risico is gemeld in de 21’ haitjaarsrappartage
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DEEL 2. SCHENKBELASTING
De schenkbelasting kent geen ultnodiglngsproces in verband met het ontbreken
van contra-informabe. De meeste aangiften schenkbelasting warden door de
belastingplichtigen (verkrijgers) ‘spontaan’ ingediend als zij bijvoorbeeld weten of
vermoeden dat er schenkbelasting verschuldigd is, vanwege de waarde van de
schenking, of als bet doen van aangifte voor hepaalde schenkingen vereist is,
zoals bi] de wens om gebruik te maken van de nieuwe verhoogde vrijstelling
(NW).
Bijde schenkbelasting gaat het op dit moment om de voorraad papieren
aangiften, die nog moet warden gedigitaliseerd, terug te brengen tot de regullere
voorraad van 1000. Het digitaliseren leidI, met uitzondering van specifieke
vrijstellingssituaties, direct tot het opleggen van een voorlopige aanslag bij Ue
aangever. Voorafgaand aan het definitief vaststellen van de aanslag CUe DA)
worden de aangiften aan toezicht onderworpen. Begin 2018 bedroeg de voorraad
12.000 terwijl de reguliere voorraad 1000 aangiften bedraagt. Het management
hield voor 2018 rekening met een te verwerken eanbod van 57.000. Door de
nieuwe verhoogde vrijstelling die per 1 januarl 2017 is ingegean, is bet aenbod
aangiften in 2018 aanzienlijk hager en kamt het aanbod uit op 67.400 in 2018.
Per 1 juli 2018 zijn er 26.895 nog te digitaliseren papieren aangiften over
belastingjaar 2017 in voorraad.

2.1 Doelstelling schenkbelasting
De doelstefling voor de schenkbelasting is zo snel mogelijk de reguliere vaorraad
van 1000 aangiften te realiseren en op weekverwerking te zitten.

2.2 Bijgesteld plan van aanpak schenkbelasting I
Voor het realiseren van deze doelstelllng worden nieuwe maatregelen genomen
tenaanzienvan: ‘

1. Capaciteitsinzet - gedurende de gehele ptanperiode moet voldoende
kwalitatieve en kwantitatfeve capaciteit worden ingezet

2. IV-voortbrenglng en —gebruik
L0 de benodigde functionalitelten voor de verwerking van de

aangiften en aanslagen schenkbelasting 2018 moeten tijdig
(volgens planning) worden opgeleverd;

a gedurende de planperiode moet niet alleen bet gebruik van bet
nieuwe automatiseringssysteem OSA, maar oak het gebruik van
andere programma’s die kritisch zijn voor de verwerking van de
aangiften zonder verstoringen en performanceproblemen moeten
plaatsvinden

Hieronder volgt een beschrijving van de maatregelen die gaan bijdragen aan de
doelstelling om de voorraad terug te brengen tot de reguliere voorraad van 1000
te digitaliseren aangiften schenkbelasting.

2.2.1 Capaciteitsinzet
N/eu we maatregeen

• In de maanden juli tot en met september wordt door 22 fte medewerkers
KI&S (bet Nabestaandenteam) bijstand verleend aan bet
digitaliseringsproces schenkbetasting. Hierbij zal ook gebrulk worden
gemaakt van overwerk drie zaterdagen openstelling.
De reguliere administratieve capaciteit die hierdoor beschlkbaar komt
wordt ingezet bij de administratieve ondersteuning van de erfbelasting.
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2.2.2 IV-voortbrenging en -omgeving
Nieuwe maatregelen

Er zijn naar aanleiding van dit bijgestelde plan van aanpak met IV interne
contractafspraken gemaakt met IV over de te leveren producten en
diensten die voorwaardelijk zijn voor de realisatie van bet bijgestelde plan
van aanpak Czie ook Bijlage 2 bij dit plan van aanpak). Bij bet niet tijdig
nakomen van deze afspraken wordt geëscaleerd naar de DG.

2.3 Planning, prognose en capaciteitsberekeningen
Hieronder zijn tabellen opgenomen met de planning en de prognose van het
productie- en voorraadverloop van de te digitaliseren aangiften schenkbelasting
bij bet uitvoeren van bet Bijgestelde plan van aanpak. Ook de berekening van de
benodigde en beschikbare capaciteit is opgenomen. In bljlage 3 bij dit Bljgestelde
plan van aanpak zijn overzichten opgenomen met de onderliggende berekeningen
en uitgangspunten.

Grafisch weergegeven ziet bet verloop yan de voorraad te digitaliseren aangfften
schenkbelasting er als volgt ult:
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2.3.1 Toelichting op de tabellen
• De voorraad betreft het aantal nag te digitaliseren eangiften

schenkbelasting.
• De productie bij de schenkbetasting is gedefinleerd als: aantal opgelegde

voorlopige aanslagen (= aental gedigitaliseetde aengiften),
• Bij de voorraadontwikkeling is rekening gehouden met een instroom van

komende perioden en de productie die mogelijk is met alle maatregelen
die beschreven steen in dit plan.

• Met KI&S is een netto-urenafspraak gemaakt voor 720 uur per week. Dit
wordt gegarandeerd onder andere door overwerk in te zetten en drie
zaterdagen openstelling. De ondercapaciteit in de tabel wordt derhalve
binnen KI&S opgevangen. Maclit dit niet voldoende zijn, dan kan een deel
van de overcepaciteit van Erfbelastlng In juh warden gebruikt

• Een aental aangiften schenkbelasting ken nag niet warden afgedaan door
IV-technische restproblemen en zijn nog niet in de voorraad opgenomen.
Het geat om 500 aangiften. Het gaat bier onder meer om aangiften met
minder veak voorkomende of samenlopende vrijstellingen waarvoor bet
systeem de aanslagen nog niet kan berekenen c.q. opleggen.4

2.4 Risico’s en omstandtgheden
Hierna wordt ingegaan op de risico’s en omstandigheden die de beoogde
resultaten van bet bijgestelde plan van aanpak kunnen beInvloeden. In bijtage 4
bI] dit Bijgestelde plan van aanpak is een risicomatrix Opgenomen waarin wordt
beschreven welke maatregelen zullen warden ingezet am de geidentificeerde
risico’s te beheersen. 4 i

2.4.1 IV-voortbrenging en -omgeving
• Verstoringen door “kinderziektes” en slechte performance van bet systeem

)SA en de in de totale IV S&E-keten kunnen een negatief effect hebben
op de productieplanning

‘

• Niet tijdige oplevering van de benodigde IV-functionaliteiten kan een
negatief effect hebben op de productleplanning .

• e Ten aanzien van de aangiften die door IV-technische restproblemen nog
niet kunnen warden behandeld (2.3.1 bullet 5) wordt opgemerkt dat, door
de in februari, na overleg met de DG, aangebrachte focus op de realisatie
van de voor de aangiften over 2018 benodigde functionaliteiten (met oog
op borging van de kesopbrengsten ter zake van overlijdensaangiften
2018), het oplosse van deze IV-technische restproblemen met
betrekking tot het belastingjaar 2017 in de tijd naar achteren Is
geschoven. De IV-technische restproblemen kunnen ook doorwerken in
belastingjaar 2018.
Zodra ruimte ontstaat in een increment (IV werkt met kwartaalplanning)
worUt weer gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Lukt het IV
niet alle technische problemen voor bet eind van het jaar op te lossen,
dan is dus de eindvoorraad hager den regulier aan het eind van het jaar.
Zodra er signalen zijn dat dit zich geat voordoen dan zal dit besproken
worden met de DG.

Dt risico Is 00k gemeld In de 2rte haIjaarsrapportage
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3.0 Sturing, monitoring en verantwoording

3.1 Sturing
De landelijk directeur Particulieren heeft één van de plaatsvervangend Landelijk
directeuren belast met S&E als focusgebied. Daarnaast heeft de directie een
risicomanager aangesteld. Binnen hat Bureau Directeursondersteuning
Particulieren i.o. fBDOP) is een strategisch adviseur voor S&E aangewezen.
Voor de operationele aansturing van bet actieplan heeft de directie Particulleren
een, hiervoor volledig vrijgesteld, ply directeur aangesteld als ply directeur
productie S&E. Hiermee Is ruimte gecreeerd voor de ply directeur/ketenmanager
S&E om zijn rol als opdrachtgever voor de IV in te vullen. Tar ondersteuning van
de ply directeur productie S&E is een business-controller aangetrokken.

3.2 Monitoring A
Er is een controlroom ingericht die 4 x per week de voortgang van de productie
monitort. Deze steat onder leiding van de ply. directeur productie S&E.
Wekelijks vlndt een monitorend overleg plaats met de directie van Particulieren,
adviseurs van de concerndirectle Uitvoerlngs- en handhavingsbeleid, de
ketenmanager/plv directeur S&E, de ply directeur productie S&E, de ‘-

risicomanager en de adviseur van hat BDOP i.o. Zoals afgesproken door de
risicomanager zal de dienstonderdeel-control (do-control) aan dit overleg
toegevoegd worden.
Verder vindt eens per 14 dagen overleg plaats over de voorraadontwikkeling
tussen de landelijk directeur Particulieren, de plaatsvervangend landelijk directeur
Particulieren met focusgebied S&E, de ply directeur productie S&E en de ply.
directeur/ ketenmanager S&E.

3.3 Verantwoording.
Hat afleggen van verantwoording vlndt plaats langs de lijnen van de Topstructuur
Belastingdienst. De ply. directeur productie S&E levert wekelijks een
voortgangsrapportage op aan de directie Particulieren. De risicomanager doet dit
eveneens. Daarnaast zijn er de reguliere interne rapportages (zoals maand- en
vlermaandsrapportages) en maandelijkse voortgangsrapportages vanult de
directie Particulieren. Daarnaast wordt er tweemaandelijks een bestuurlijke
rapportage Grote Projecten opgeleverd. De IV-keten kent daarnaast zijn eigen
rapportages.

Over de voortgang van hat bijgestelde plan van aanpak wordt maandelijks
gerapporteerd aan de DG en de bewindspersonen. De eerste keer over planmaand
juIl 2018. In daze rapportage zal de realisatie van de productie ten opzichte van
de maandplanning worden opgenomen.

Pagina is van 26



BI)LAGE 1
bij Bijgestetd plan van aanpak schenk- en erfbelasting

Onderwerp Bijstand S&E door Toezicht en Buitenland
Auteur : [ply directeur Particulleren
Datum : 13 juli 2018

Uitgangspunten
Vanuit de directie Particulieren is de opdracht gegeven aan de
segmentonderdelen Toezicht en Kantoor Buitenland gegeven om 6
weken bijstand te verlenen aan de regeling van aangiften erfbelastlng
van het segmentonderdeel S&E. De bijstand start op dinsdag 17 juli
2018. Volgens de berekeningen van S&E is hiervoor een bijstand nodig
van 150 fte, te verdelen In
C capaciteit = 125 fte
E capaciteit = 20 fte rF capaciteit = 5 fte
Daarbij is rekening gehouden met 30 procent inleertijd en ook
begeleiding door 17 mensen. Gezien de vakantieperiode wordt
bovenstaand capaciteitsniveau als minimum niveau aangehouden.

Om te kunnen voldoen aan de capaclteitsvraag hebben we binnen PDB
Toezlcht een inventarisatie ultgezet om in beeld te krijgen welke
medewerkers in de komende zes weken mlnimaal vier weken inzetbaar
zijn voor bljstand met als doel om totaal 24.300 uur capaciteit te
selecteren, 4 ,p

Kantoor Buitenland zet 1.300 uur in op afgebakende werkzaamheden
S&E die de rnewerkers S&E de ruimte geven om aan de inloop van
de achterstanden te werken. Concreet wordt vanaf 13 juli 2018 de
regeling van F-biljetten overgenomen.

F .Levering van bijstand
torn vanuit de inventarisatie te bepalen welke medewerkers

daadwerkelljk ingezet gaan woräen is er een ordening aangebracht.
Medewerkers op de werkstromen Bezwaar en Aanvullingen worden niet
ingezet. Vervolgens hebbe we een selectie gemaakt op basis van de
onderstaande ordening:

- Medewerkers ult het Ieerbedrljf;
- Medewerkers die worden ingezet op de steekproef;
- Medewerkers die worden ingezet op andere processen “regulier

toezlcht” met ultzondering van verjarlngen;
- Medewerkers die ingezct worden op Vermogen in hct

BuitenInd, Fraude, Specials en LR&I.

V.

,.
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Bovenstaande leidt tot een inzet die in uren ten koste gaat van de volgende
werkprocessen:

_______________ _______________ ___________

Functieg roep/ Graepsfunctie Groepsfu nctie Groepsfunctie
C

Aangifteverzuim 1.957 944 0 2.901

Overig 5.188 2.014 3.404 2.000 12.606
Pilots
(innovatie) 692 352 0 0 1.044

Steekproef 3.765 2770 1.201 880 8.616

Eindtotaal 11.602 6.080 4.605 2.880 25.167

Er zal 6,8 % van de in totaliteit beschikbare capaciteft toezicht worden ingezet ten
behoeve van de ondersteuning van de zomertaskforce van S&E.
Deze uren zijn verdeeld over 155 medewerkers.
De plaatsvervangend directeurToezicht krijgt per locatie een beperkte
vrijheid om inzet aan te passen ats er triviale werkzaamheden
doorgang moeten vinden. De ditectie Particulieren wordt geinformeerd
over deze keuze.

Mocht er een uitwisseling van capacltelt of opschaling van capaciteit
nodig zijn dan komt dit ten laste van de werkstroom Vermogen in het
buitenland en Vooroverleg. Mogelijk leiden de ervaringen in de%
opstartfase van het project tot de conclusle dat het wenselijk en
mogelijk is om medewerkers ult de reeds geselecteerde werkprocessen
In te zetten ondanks dat ze mlnder dan vier weken beschikbaar zijn.

I
Gevolgen voor Toezicht en Kantoor Buitenland
De nzet van de geselecteerde capaciteit. Dit heeft mlnimaal de
volgende impact:

- Minder capacitelt voor toezicht Ieidt tot een productieverlles
vai7 13.500 aangiften Il-I met een begrote gemiddelde correctie
op belastbaar inkomen van 1.500 euro per aangifte. Dit heeft\ een negatief gevoig op de realisatie van de prestatie
indicatoren “aantal behandelde aangiften IH” en ‘Bruto
correctieopbrengsten aangiftebehandeling IH” ult het
stuurcontract, Door minder inzet op toezicht wordt ook de
prestatie-indicator “Juist en volledig doen van aangifte:
structureel terugdringen van het nalevingstekort Particulieren”
waarschijnlljk negatief beTnvloed. De effecten op deze P1
werken ook door in kalenderjaar 2019 omdat we capaciteit
onttrckken aan innovatieteems. Deze teams werken can
effectieve beInvloeding van nalevingstekorten.
Steekproef particulieren wordt niet tijdig afgerond. Door het
niet tijdig afronden van de steekproefposten kan de analyse
van de steekproef niet tijdig worden afgerond. Deze analyse is
nodig om een beeld te krijgen van de nalevingstekorten in de
aangiften Inkomstenbelasting. Op basis van deze beelden
maken we keuzes in de lnzet van toezichtscapaciteit. Deze
keuzes worden middels de Ultvoerings- en

werkp roces E F
Groepsfunctie

I Eindtotaal

1% /;
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handhavingsstrategie (UHS) gedeeld met de Tweede Kamer. In
de UHS2019 zal flu geen recenter nalevingsbeeld gegeven
worden dan in de Handhavingsbrief 2018;
Een verminderde inzet op aangifteverzuim leidt er toe dat aangiftes later
worden opgelegd. Daarnaast worden de werkzaamheden om het
aangifteverzuim terug te dringen niet uitgevoerd;
Kantoor Buitenland haalt zijn capaciteit ult de werkstromen Ninbi-regeling,
IM-regeling, VA-posten, signalen GBV, bezwaarschriften en
navorderingen6;
Medewerkers leerbedrijf worden anders ingezet dan voorzien in
hun opleidingsplan;
De vaktechnische borging van het werk loopt risico in de
periode van bijstand. De ondersteuning aan de toezichtteams
wordt tijdelijk verminderd. Hierdoor neemt de kans op fouten
toe. Dit kan mogelijk leiden tot een toename van
bezwaa rsch riften;
Een verminderde inzet op de afhandellng van aangifteregeling
gaat leiden tot reacties van burgers. De eerste contacten zijn in
het onderhanden werk immers al gelegd en onze vervolgacties
wotden daarna vertraagd. Dit kan leiden tot Qieer
telefooncontact en toename van het aantal terugbelafspraken.
De prestatie-indicatoren op het afhandelen deze
terugbelafspraken (SBA en Ftobo) worden niet gehaald;
De impact op de medewerkers is ook een belangrijke factor.
Capaciteit weghalen van Toezicht heeft een negatief effect op
de zingeving ten aanzien van het werk dat de medewerkers
normaal uitvoeren. Het verminderen van Toezicht komt
bovenop de reeds aanwezig capaciteitstekorten.

6 De gevolgen voor de productie van karitoor Buitenland worden flog in beeld gebracht.
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Aanleiding
Do directie Particulieren heeft op verzoek van de staatsecretaris een concept plan

92018
van aanpak geschreven voor het terugdringen van de voorraden schenk en

Versienummererfbelasting in de zomerperiode. Hot betreft tussen 25000 en 27000 aangiften En en 0,99
20.000 aangiften schenkbelasting. Onderdeel van dit plan is dat KI &S voor de
Schenkbelasting op zaterdag gaat overwerken en dat daarnaast ongeveer 150
medewerkers vanuit de directie Particulieren extra ingezet gaan worden tijdens Douwe van der Werif
kantooruren do komende weken op de erfbelasting.
Inmiddels is de actie opgestart. Met in acht fleming van in deze memo beschreven Kopie

risico’s en voorgestelde mitigerende maatregelen zal de IV organisatie aan de
business vraag kunnen voldoen. In praktijk zal duidelijk worden wat do &ank Unders

consequenties zijn voor de capaciteit van de IV organisatie voor andere ketens. Petet MeUer
Koco LucassenWanneer zich dat voordoet zullen wij de desbetreffende ketens informeren. aotr

In deze memo wordt de ondersteuning vanuit IV beschreven met de risicos en
mitigerende maatregelen en zijn de uitkomsten van de kick off IV van 18-07-2018
verder geincorporeerd.

Definitieve vraag IV ondersteuning:
De werkzaamheden vinden plaats binnen de geldende SLA’s (van 07 tot 21 uur) met
uitzondeñng van de verlengde openstelling op zaterdagen (11-8, 25-8 en 1-9) op bij
do Beltel Hengelo. Do zaterdagen geldt alleen voor de schenkbelasting (OSA).

4 “Ih t
De applicaties OSA en SEA zijn tot 21.00 uur benaderbaar voor de medewerkers;
uitgangspunt is tot 18 uur waarbij een enkeling zal/kan doorwerken. Alle ovenig
benodigde applicaties blijven tijdens deze tden ook werkend. (lust met applicaties is
opgeleverd).

Algemeen
Binnen hot IV- landschap en door de werkzaamheden die permanent aan de
systemen plaatsvinden is het risico op verstoringen niet te voorkomen.
Mitigerende maatregel is een verhoogd serviceniveau en extra standby (verhoogde
dkbewaking). Dit betekent extrn kosten en inspanningen van medewerkers in
vakantietijd. Na afloop van de inhaalslag zal een overzicht van de extra kosten
worden opgesteld.

Afspraken, risico’s en mitigerende maatregeien specifiek tim
einde inhaalslag (01-09-2018)1

I Prionteit in zomennhaalslag
De prioriteit ligt voor de business en IV tijdens de inhaalslag bij het wegwerken van
de achterstanden. De PT planning kent een lagere prioniteit.
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De business bIft wel beschikbaar voor het uitwerken van features.

2 Freeze periode voor OSA en SEA gedurende de inhaalslag
Zolang de inhaalslag loopt wordt geen nieuwe functionaliteit meet aan de OSA en
SEA applicaties aangebracht. Hier maken we op verzoek alleen uitzondering op voor
de xsd release voor schenkbelasting omdat hier toezeggingen gedaan zijn aan
externe softwareleveranciers. De business accepteert de risico’s van het doorzetten
van deze (beperkte) release. Het vertoetsen zal op verzoek van de business na de
freeze periode geImplementeerd worden (is gereed).

3 Reguliere voortbrenging voor DA 2018 erfbelasting conform Pt afspraken
De oplevering van DA 2018 erfbelasting op 01-10-2018 zit in het reguliere
voortbrengingsproces. Op dit moment ligt dat op planning en zo nodig zal tussentijds
bijsturen plaatsvinden indien dit nodig is. Zodra concrete aanwijzingen zijn op
vertraging escaleren we dat direct. De twee stromen; reguliere voortbrenging en
ondersteuning IV bij do inhaalslag warden zoveel mogelijk separaat uitgevoerd.

4 Gebruik van SEA en OSA
De infrastructuur en applicaties Schenk- en Erfbelasting zijn ingericht voor SEA voor
160-400 concurrent users en voor OSA voor 85. De gewenste opschaling is near
600 concurrent users voor zowel schenk als erfbelasting.
De applicaties zun niet getest met deze aantallen gebruikers. Nu ineens opschalen
brengt risicos met zich mee. Aenvullende mitigerende maatregel is het permanent
monitoren van het gebruik van de systemen OSA en SEA en andere zeer cruciale
systemen. Daarnaast zijn alle betrokkenen op 17-07-2018 geInformeerd over de
activiteiten in de komende weken zodat blj incidenten direct geschakeld kan warden.
Alle maatregelen kunnen olden tot onvoorziene kosten. f
5 Onderhoud in weekendn; retati met andere ketens
Voor een aantal applicaties geldt dat vooral op vrijdagavond en in het weekend fixes
en ander onderhoud plaatsvindt. Omdat dit de primaire processen van de
Belastingdienst raakt van diverse ketens wordt gekeken naar mogelijkheden om dit
onderhoud op een ander tijdstip te taten plaatsvinden. Dit Iijkt flu beperkt een risico.
In overleg zal gekeken worden orn op de zaterdagen uiterIk tot 20 uur te werken.

6 Inrichting dagelijks bestuur IV
Vanaf 18-07 is een dageIks bestuur binnen IV actief waarbij permanente integrate
monitoring plaatsvindt op de IV ondersteuning van de inhaalslag.
Het DB wordt getrokken door de RIE (Releasetrain engineer) van IV en zorgt voor
het integrale beeld op de IV ondersteuning en escaleert indien nodig. Deelnemers
zn IV, CAP, OCS en zonodig anderen.
Extra monitoring vindt plaats door DCS, CAP en BRM. Dit wordt samen gebracht in
hot DB. Het DB houdt do voortgang dagelijks bij, heeft eon namenlijst met
contactpersonen en houdt verbinding tussen alle onderdelen. Het DU krijgt de
prognose van de business met aantallen verwacht gebruik. Het OB rapporteert aan
de ply directeur IV Schenk en erfbelasting.
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BI)LAGE 3
bij Bijgesteld plan van aanpak schenk- en erfbelasting
Overzichten met planning, prognose van de voorraad- en productiedoelstellingen

Erfbelasting:
De berekening is opgebouwd met de volgende elementen:

• Planning. De planning bestaat uit een overzicht per maand met de
beginvoorraad + de instroom van aangiften in 2018 -I- productie =

eindvoorraad. Voor rfbelasting was de beg invoorraad 20.384 behandelen
aangiften, de eindvoorraad is 5.000 te behandelen aangiften. De produdie
Is de hoeveelheid aangiften die door de belastingdienst moet worden
verwerkt am op de eindvoorraad uit te komen,

d
• Werkelijk. Deze bestaat uit de werkelijke voorraad en werkelijke

productie. Aan de hand van de voorraad en de productie kan de Instroom
worden afgeleid (= eindvoorraad + productie — beginvoorraad).

• Prognose. De prognose bestaat ult twee delen:
o de cijfers tot en met juni. Deze zijn gelijk aan de realisatlecljfers.
a De cijfers van juli tot en met december, Dit zijn de prognosecijfers

voor de rest van hetjaar. De productie is verdeeld over de
maanden zodanigdat we uitkomen op de gewenste normale
voorraad van 5.000 aangilten. 4

• Verdeling productie. De productie is enerzijds verdeeld over de
beginvoorraad en de reguhere voorraad. Daarnaast Is de voorraad
verdeeld over de eenvoudige aangiften en complexe aangiften. Deze
indeling is nodig omdat deze twee stromen verschillende doorlooptijden
kennen; 60 minuten voor een eenvoudige aangifte en 180 minuten voor
een complexe aangifte. De verdeling van de geprognosticeerde productie
over beide categorieën is gebaseerd op ervaringscijters; 83% eenvoudige
aangiften en 17% complexe aangiften. r

A
• Benodigde capaciteit. Aan d hand van de verdeling kan worden

bepaald hoeveel fte nodig Is am de aangiften te behandeten. Voor de
eenvoudige aangiften warden medewerkers C in gezet, voor de complexe
aangiften medewerkers E,F,I. Daarnaast is gerekend met produdiviteit.
Voor medewerkers C is dat 70% van de tijU (zij warden namelijk ingezet
om uitzendkrachten in te werken, maar oak de uitzendkrachten hebben
door gebrek aan ervaring een lagere productiviteit). De Productlviteit van
de E,F,I medewerkers is gesteld op 85%. Verder wordt er in juli en
augustus gebruik gemaakt van 18 fte begeleiding (o.a. voor opleiden,
bijsturen en dergelljke).
Voorbeeld berekening, jull beginvoorraad eenvoudlge aangiften:

5.000 aangiften * 60 minuten per aangifte 5.000 uur

5.000 uur/ (36 uur per week x 4 weken x 70%
productiefl = 50 fte

• Beschikbare capaciteit. In dit blok staan:
o De reguliece capaciteit: dit is de capaciteit op de atdeling
o Lopende maatregelen: dit is de capaciteit die begin dltjaar is

ingezet op de voorraden
o Extra maatregelen: dit is de capaciteit die in deze notitie is

beschreven

a Totaal tekort/overschot. In dit blok staat het verschil tussen de
beschikbare capaciteit en de benodigde capaciteit.
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Schenkbelasting:
De berekening is opgebouwd met de volgende elementen:

• Planning. De planning bestaat ult een overzicht per maand met de
beginvoorraad + de instroom van aangiften in 2018 -I- productie =

elndvoorraad. Voor Schenkbelasting was de beginvoorraad 12.000 te
digitaliseren aangiften, de eindvoorraad is 1.000 te digitaliseren aangiften.
De productie Is de hoeveelheid aangiften die door de belastingdienst moet
worden verwerkt cm op de eindvoorraad uit te kornen.

• Werkelijk. Deze bestaat uit de werkelijke voorraad en werkelljke
productie. Aan de hand van de voorraad en de productie kan de Instroom
worden afgeleid (= eindvoorraad + productie — beginvoorraad).

• Prognose. De prognose bestaat ult twee delen:
o de cijfers tot en met juni. Deze zijn gelijk aan de realisatlecijfers.
o De cijfers van jull tot en met december. Dit zijn de prognosecijfers

voor de test van het jaar. De productie is verdeeld over de
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maanden zodanig dat we uitkomen op de gewenste normale
voorraad van 1.000 aangitten.

• Verdeling productie. De productie is verdeeld over de beginvoorraad en
de reguliere voorraad. De doorlooptijd voor digitaliseren is gemiddeld; 20
minuten.

Eenodigde capaciteit. Blj de berekening van de benodigde capaclteit Is
hier gerekend met een productiviteitspercentage van 91% en met de inzet
van medewerker B.
Voorbeeld berekening, lull beglnvoorraad aangiften:

- 10000 aangiften * 20 minuten per aangifte = 3.333 uur
nodig

• 3.333 uur / (36 uur per week x 4 weken x 91°h
productief) = 25 fte

• Beschikbare capaciteit. In dit blok staan:
o De reguliere capaciteit: dit is de capaciteit op de afdeling
o Lopende maatregelen: dit is de capaciteit die begin ditjaar is

ingezet op de voorraden
o Extra maatregelen: dit is de capaciteit die in deze notitie Is

beschreven

• Totaal tekort/overschot. In dit blok staat het verschil tussen de
beschikbare capaciteit e .de benodigde capaciteit.
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BULAGE 4

Art. 11 Wob, geldt ook voor de volgende twee pagina’s die niet in het pakket zijn opgenomen.
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Doélstelling Status per 27juIi 2018
De doelstelling voor de erfbelasting is Beide doelstelllngen worden gehaald.
1. de reguliere voorraad van 5000 te
behandelen aangiften erfbelasting te realiseren
op 31 december 2018 en
2. daarvoor al een flinke slag te maken in de
maanden juli en augustus.
De doelstelling voor de schenkbelasting is zo Doelstelling wordt gehaald.
snel mogelijk de reguliere voorraad van 1000
aangiften te realiseren en op weekverwerking te
zitten.

2e Weekrapportage voortgang zomertaskforce S&E
Week 30 23 juli tot en met 27 juli 2018

Erfb&asting, voorraad te behandelen aangiften
25.000
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Schenkb&asting, voorraad te digitaliseren aangiften
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3e Weekrapportage voortgang zomertaskforce S&E
Week 31 30 juli tot en met 3 augustus 2018

Voorraad te behandelen aangiften erfbelasting’:

• Op basis van voortschrijdend inzicht is geconstateerd dat er nog voorraadbegrippen moeten worden
toegevoegd ean de voorraadstand. Het aandeel digitaliseren en voorraad ult het Dude systeem (GRS)
zal vanaf week 31 integraal worden gerapporteerd.

• Uitslultend de voorraad SEA kan warden opgesplitst naar groen, oranje en rood. ij de voorraad uit het
Dude systeem GRS ken dat niet en ook de voorraad WAB 2017/2018 fte digitaliseren voorraad ken dat
niet). Voor de eindvoorraad van week 3; Is de kleurschakering van groen-oranje-rood nag niet
zichtbaar. Dit heeft te maken met de oplevering van deze informatie op de maandag na het de vrijdag
waarop de weekrapportage wotdt vetstuurd.

25080
Erfbelasting, aantal te behandelen aanglften

endvcon-.

2ft000

15.000

I ::: . ,

1. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324 2526 2728 2930 31 32 33 3435 35 37 38 39 4041 42 43 4445 4647 48 49 5051 5253

Weoknummer

wk -- hç ro one prnose pmçronn prcçr-.o tal,a.n re6at.e tefiisa1e realis4bnf1Iidvcorr. e,oor. eic.corr. encvoorr.
datum beçm- reroonl pddin e c- ben inutroom produclie eind OrOtil Oranle Rool Oneda

‘or v,rrm oorrmf rind Y1ASI vQn’ cferd

29 16 Iul 18
30 23jul18
31 30 jul 18
32 08 aug 18
33 13aUg10
34 20 8U9 18
38 27 9U9 18
36 03 sep 16
37 10 sep 16
35 17 sep 18
39 24 sep 18
40 OloktiO
41 OSoldl8
42 1501618
43 22okt18
44 29okt18
45 05 nov 18
46 12nov18
47 19 nov 18
48 26nov18
49 03 dcc 18
50 10 dec 18
51 17 dec 18
52 24 dcc 18

22.631 1.042 1.364 22.309
22.309 1.042 1.354 21.987
21.987 1.042 1.354 21.665
21.665 1.014 2.111 20.569
20.559 996 2.609 18.957
18.957 996 2.509 17.344
17.344 995 2.609 15.732
15.732 996 2.689 14.120
14.120 1.145 2.250 13.015
13.015 1.146 2.250 11.911
11.911 1.146 2.250 10.607
10.807 1.146 2.250 9.703
9.703 996 1.497 9.202
9.202 996 .497 8.701
8.701 996 1.497 0.200
8.200 996 1.497 7.699
7.699 1.014 1.444 7.270
7.270 1.642 1.354 6.948
6.948 1.042 1.354 6.626
6.526 1.042 1.364 6.304
6.304 1.047 1.364 5.982
5.902 1.091 1.325 5.748
5.748 1.091 1.323 5.514
5.514 1.091 1.325 5.280
5.280 1.091 1.325 5.047
5.047 216 265 5.000

22.953 - 1.377 21.576
21.576 782 4.636 17.522
17.522 869 4.632 13.759
13.759 3.838 2.831 14.756

9.550 3.931 4.354 3.731
5,463 3.928 4.179 3.952
2.509 3599 3.594 3.957



Dóelstelling .Stituziper 3 augustus 201$
De doelstelling voor de erfbelasting Is Belde doelstelllngen worden gehaald.
1. de reguliere voorraad van 5000 te
behandelen aangiften erfbelastlng te realiseren
op 31 december 2018 en
2. daarvoor al een flinke slag te maken In de
maanden juli en auQustus.
De doelstelling voor de schenkbelasting Is zo Doelstelling wordt gehaald.
snel mogelijk de reguliere voorraad van 1000
aangiften te realiseren en op weekverwerking te
zitten.
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3e Weekrappoñage voortgang zomertaskforce S&E
Week 31 30 juli tot en met 3 augustus 2018

Voorraad te digitaliseren aangiften schenkbelasting:

Schenkbelastlng, aanta! te digitaliseren sangiften
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25 O9Ju18
29 16 ju 18
35 2350118
31 30jul18
32 05 euO 18
33 13 ug 18
34 20 eug 15
35 27 °“8 18
36 03Sep18
37 10sep18
38 17sep18
36 24sep15
40 DlOktlS
41 OlOktlS
42 150k518
43 22 okt 15
44 2901d18
45 05nov18
36 12nov18
47 19nov15
45 26nov18
49 03 dtc 15
50 10dec15
51 17 dcc 18
52 24 de 18
53 31dec18

24.963 341 2.273 23.531
23.031 341 2.273 21.000
21.100 341 2.273 19.568
19.168 332 2.213 17.286
17.286 326 2.174 15.338
15.438 326 2.173 13.591
13.591 326 2.174 r1.74
11.743 326 2.174 9.595
9.895 750 1.575 9.070
9.070 750 1.5Th 5.245
9,245 755 1.575 7.420
7.420 750 1.175 6.595
6.585 652 1.196 6.052
6 052 652 1.196 5.508
5 505 552 1.196 4.965
4 965 552 1.196 4.421
4 421 664 1.217 3.568
3 868 582 1.250 3.300
3.300 682 1.250 2.731
2.731 852 1.210 2.163
2.163 605 1.250 1.095
1.195 1.190 1.310 1.476
3.476 1.190 1.310 1.357
1.357 1.190 1.310 0.335
1.238 1.190 1.310 1.119
1.119 238 252 1.068

25.033 111 2:143 - 23001
23.801 72 3.055 - 25.018
20.515 155 3.u67 506 17.165
17.165 13 4.617 • 12.061
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