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Beheer

Verwachte kosten voor 
beheer en onderhoud:

€ 0,9 mln. per jaar (voor verhoging kosten aan KNB en 
handlingskosten die afhankelijk zijn van het aantal 
testamentopvragingen, bij volledig functionerende ketens en 
processen.)

Geschatte levensduur: Doel is robuuste toekomstbestendige voorzieningen, de exacte 
levensduur is niet berekend.

Toelichting gehanteerde 
systematiek bij bepaling 
levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene 
systematiek van 
kostentoerekening  
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de  
definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek 
Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-10-2015

Digitalisering Notariële 
Informatie (DNI)
Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma Digitalisering Notariële Informatie (DNI) heeft als doel de 
uitwisseling van gegevens tussen het Notariaat en de Belastingdienst te 
verbeteren door het geautomatiseerd en gestructureerd ontsluiten van 
notariële gegevens en gegevens uit notariële akten. Dit betreft het inwinnen en 
binnen de Belastingdienst beschikbaar stellen van gegevens van notarissen, het 
verbeteren van het testamentproces en het inzetten/benutten van de informatie 
uit notariële akten voor handhaving en toezicht van fiscale middelen (in het 
kader van de Registratiewet). Bestaande handmatige werkzaamheden binnen 
het akteproces worden geautomatiseerd. Ook wordt een bijdrage geleverd aan 
de rationalisatiedoelstellingen van de dienst door het uitfaseren van (technisch) 
verouderde applicaties voor registratie van notariële akten, en voor de 
overdrachtsbelasting.

Uit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884258.pdf
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Baten

Kwalitatief Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst;  
Sneller en efficienter werken door behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.

€ 0,00 € 0,00

Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd). 
Oplopend tot 4,5 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.

€ 4,50 € 0,00

Hogere belastingopbrengsten (oplopend in tijd). 
Oplopend tot jaarlijks 60 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.

€ 60,00 € 0,00

Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder 
binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingsmogelijkheden en komen 
fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met 
een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting 
sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden 
uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige 
realisatie van het DNI programma. Batenmanagement wordt met business nader ingevuld.

€ 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.
Initieel geschatte

meerjarige projectkosten
Actueel geschatte

meerjarige projectkosten
Daadwerkelijk gerealiseerde

meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

hardware € 0,00 € 0,00 € 0,00

standaardsoftware € 0,00 € 0,00 € 0,00

dataverbindingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

ingehuurd extern personeel € 5,99 € 6,61 € 4,01

intern personeel € 2,60 € 3,07 € 1,71

uitbesteed werk € 2,68 € 3,02 € 2,63

inbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,00

Extra projectkosten € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALEN € 11,27 € 12,70 € 8,35

Ontwikkeling

Maatwerk Functiepunten Toelichting

Ja 0 -
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Doorlooptijd

Startdatum
Initieel geschatte 
einddatum

Actueel geschatte 
einddatum Toelichting wijziging doorlooptijd

08-10-15 31-12-17 31-12-19 -

Al behaalde resultaten

Datum gereed Kwalitatief Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

Doorontwikkeling functionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet 
notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2018).

€ 0,00 € 0,00

Het inrichten van het annexen-proces waarmee een notaris – al dan niet op verzoek van een 
belastinginspecteur – een annex (bijlage) bij een notariële akte kan insturen.  
(Pilot gestart per november 2018).

€ 0,00 € 0,00

Inning proces aansluiten op verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Deze gegevens worden gebruikt bij 
(terug)betalingen, behandeling aangiften en controle op de bevoegdheid van een notaris. Dit draagt bij aan 
verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat

€ 0,00 € 0,00

In productiename 2e fase verbetering testamentproces waarbij notarissen beter worden geïnformeerd.  
Door de verbetering van het testamentenproces worden (gearchiveerde) testamenten, op basis van een 
geautomatiseerde overlijdensmelding van de Belastingdienst, door notarissen digitaal geregistreerd 
(voorheen ontvingen ze geen melding), de Belastingdienst kan op basis van de informatie uit testamenten het 
aangifteproces verbeteren. Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening en klantgerichtheid aan burgers, 
maar ook tussen Belastingdienst en Notariaat.

€ 0,00 € 0,00

Ontwikkeling verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Dit zal bijdragen aan een verbeterde 
dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat.

€ 0,00 € 0,00

Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces  
(Handmatige Extractie) komen te vervallen. Dit heeft een volume van ±20 fte per eind 2017.

€ 1,40 € 0,00

Ontwikkeling basisfunctionaliteit extractie van informatie uit notariële akten.  
Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen  
(indicatie per eind 2017). Draagt ook bij aan verbetering gegevenskwaliteit.

€ 2,50 € 0,00

In productiename nieuwe applicatie voor borging gegevens van datamigraties.  
Realisatie 1e datamigratie verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.

€ 0,00 € 0,00

In productiename 1e fase verbetering testamentproces met koppeling overlijdenssignalen aan CTR (bij KNB). 
Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening aan burgers, en tussen Belastingdienst en Notariaat. 

€ 0,00 € 0,00
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Projectplannen

Projectplandatum Projectplanversie Projectplan conform eisen Toelichting

14-06-16 Project Initiation Document DNI (Plan van Aanpak) Ja  + High level planning

08-03-16 Factsheet (Uitgewerkte Business Case) Ja

16-10-14 Outline Business Case DNI v1.1 Ja

Marktpartijen

Marktpartijen Rol

DocDirekt (BZK) Archiefdienst Rijksoverheid voor notariële akten

IBM Leverancier (Watson producten)

KNB Vertegenwoordiging Notariaat, Ketenpartner

Tweede Kamerstukken

Briefdatum Nummer Titel Link

07-11-17 TK 31066 nr. 389 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst
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