Ketendigitalisering

DNI zet
puntjes
op de i
Op tijd en binnen budget. Twee doelstellingen die bij veel ICT-projecten als eerste
sneuvelen, zijn binnen het project Digitale Notariële Informatievoorziening (DNI)
gerealiseerd. Inmiddels hebben de eerste notarissen in de pilot kennisgemaakt met
de nieuwe functionaliteit.
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olanda Storm, die het project namens de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
(KNB) begeleidt, vat de essentie van DNI
kernachtig samen. ‘Als we half april live
gaan, weet je als notaris precies wanneer
je een testament moet registreren, zonder dat
je vervolgens met een omslachtig proces wordt
opgescheept. De hele keten is gedigitaliseerd.
De Belastingdienst levert de overlijdensmel
dingen digitaal aan het Centraal Testamenten
register (CTR). Het Centraal Digitaal Reper
torium (CDR), dat gekoppeld is aan het CTR,
stuurt een digitaal registratieverzoek naar
de notaris. Die scant het testament en uploadt
het bestand via het Platform Elektronische
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Communicatie (PEC) van de KNB. In het geval
van een oud testament kan de notaris direct
een geautomatiseerd bericht sturen naar
Doc-Direkt, het archief in Winschoten.’
Dialoog

De goede verstandhouding in dit project is
onmisbaar voor het resultaat, vindt Storm.
‘De hoofdrolspelers – Davinci, Avisi, de KNB en
de Belastingdienst – zijn op elkaar ingespeeld.
We weten wat we aan elkaar hebben. Wat wil
je oplossen? En hoe kan je processen zo
logisch mogelijk op elkaar aansluiten?
Die vragen moet je steeds voor ogen houden.
Een digitaliseringsproces kun je heel bureau
cratisch maken. Wanneer de notaris bijvoor
beeld veel velden moet invullen, werkt het niet.

Op zo’n moment overleg ik met de Belasting
dienst. Waarom gebruiken we de gegevens
niet die notarissen toch al ergens moeten
invullen? Op die manier maak je het proces
efficiënter. Notarissen worden nog weleens
voor voldongen feiten gesteld. Wij willen juist
dat het mes aan twee kanten snijdt. Zonder die
dialoog loopt het een stuk stroever. Dat blijkt
bijvoorbeeld bij de aangifte voor de erfbelas
ting. Die wordt vanaf januari 2019 gedigitali
seerd. We hebben de afgelopen vijf jaar regel
matig bekeken of we hiervoor samen met de
Belastingdienst een vergelijkbare oplossing
konden realiseren. Het is jammer dat dit niet
gelukt is. De notaris moet daarvoor straks een
apart softwarepakket aanschaffen. Er is ook
geen aansluiting op het PEC. Wat met DNI
wel kan, is hier helaas niet gelukt.’
Militaire operatie

Wanneer DNI half april live gaat, kan 90
procent van alle notariskantoren via de eigen
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‘Het opsturen
van akten voelt
gewoon niet goed’

kantoorsoftware overlijdensmeldingen
ontvangen en testamentregistraties uitvoeren.
‘We borduren verder op een infrastructuur die
we vier jaar geleden hebben gebouwd’, aldus
Robert Broek, manager notary IT services
van Davinci. ‘De nieuwe interface hebben
we samen met de notariële softwarepakket
leveranciers gebouwd. De afstemming met
alle leveranciers die aangesloten zijn op het
PEC vergt een heel strakke regie. Met zoveel
partijen praat je over een militaire operatie.
Je deelt de specificaties die ze vervolgens
moeten integreren in hun oplossing. Alle acht
zijn inmiddels gecertificeerd. De 10 procent
van de notariskantoren die geen geïntegreerde
oplossing hebben, kunnen gebruikmaken
van een webapplicatie. Voor uitwisseling van
gegevens met Doc-Direkt is een aparte appli
catie gebouwd. De aansluiting van Doc-Direkt
was niet alleen vanuit een praktisch oog-
punt gewenst. Het was ook nodig vanwege
de invoering van de Algemene verordening
gegevensbescherming. Daardoor zijn we
extra alert op het veilig versturen van vertrouwelijke gegevens.’
Het live gaan van de applicatie ziet Broek met
vertrouwen tegemoet. ‘Het gaat er in de laatste
maand vooral om de puntjes op de i te zetten.
In een pilot kijkt een aantal notariskantoren
al hoe het werkt. De laatste technische foutjes
hebben we er in de laatste maand wel uitgevist.
Omdat we voor iedere nieuwe toepassing die
we bouwen dezelfde standaarden en dezelfde
architectuur gebruiken, kunnen we snel
bijsturen. Alleen als de Belastingdienst ineens
een standaard wijzigt, loop je achter de feiten
aan. We wilden in DNI een toepassing bouwen
waarmee stukken als bijlage van de digitale

bij aan de veiligheid en daarmee aan de uit-
straling van ons vak. We hebben als notaris
een bewaarplicht. Deze digitalisering zorgt
ervoor dat er niets meer zoekraakt.’
aangifte van de overdrachtsbelasting kunnen
worden verstuurd. Dat is niet op tijd klaar
omdat de Belastingdienst het protocol wijzigde.
Die toepassing komt nu later dit jaar.’
Snelste route

Guy van Thoor, notaris bij Van Thoor en Fischer
Notarissen, had niet veel bedenktijd nodig
toen zijn softwareleverancier SPZ vroeg of hij
mee wilde werken aan de DNI-pilot. ‘Wie wil er
nu geen vooruitgang? De KNB kennende is het
in ieder geval een veilige pilot. En de winst is
groot. Dat opsturen van de originele akte is
een heel omslachtige methode. Vooral als je
daarvoor een testament bij Doc-Direkt moet
opvragen. Vroeger moest je wachten op een
reactie van Doc-Direkt. Nu heb je met drie
muisklikken de akte opgevraagd bij DocDirect. Je krijgt hem automatisch als pdfbestand waarna je hem doorklikt naar de
Belastingdienst. Alleen bij akten die binnen
het eigen kantoor bewaard worden, moet je
nog door een papieren archief. Dan moet je
de akte inscannen, voorzien van een digitale
hand-tekening en aan het dossier koppelen.
Dat is op zich nog niet zoveel werk, maar
Doc-Direkt heeft nu de snelste route.’
Voor een definitief oordeel is het nog te vroeg,
maar de eerste indruk is in ieder geval goed.
Van Thoor: ‘Het ziet er prima uit. Heel eenvoudig ook. Ik begrijp hoe het werkt en als je
het mij kan uitleggen, is het simpel. Het gaat
niet alleen om het gebruiksgemak. Het draagt

Koffievlekken

Martijn Tolsma, notaris bij Novitas Notariaat,
zal geen nachtrust verliezen vanwege zijn
deelname aan de pilot. ‘Ik verwacht niet dat
de pilot spannende zaken oplevert. Dit is al de
derde softwareversie van Notis die communi
ceert met het CDR. Het ziet er heel vertrouwd
uit. Toen we de eerste versie uitprobeerden,
was dat spannend. Je maakte voor het eerst
contact. Wat ook scheelt, is dat het een ICT-
traject is dat in samenspraak met het notariaat
wordt uitgerold. Ik herinner mij een pilot in
2008 van de Belastingdienst die heel anders
verliep. Er was een applicatie ontwikkeld
waarvoor je als notaris veel BSN-velden moest
invullen. Dat werkte helemaal niet. In de testfase werkt tot nu toe alles naar wens. Het is
hartstikke goed dat dit gebeurt’, aldus Tolsma.
‘Akten opsturen via de post is niet meer van
deze tijd. In ons geval sluit het proces misschien
nog wel beter aan omdat we een betrekkelijk
jong kantoor zijn. We bewaren alle akten
digitaal en hoeven dus niets in te scannen.
Het gaat mij niet eens om de tijdwinst. Het
opsturen van akten voelt gewoon niet goed.
In principe wil je als notaris niet dat akten de
deur uitgaan. Je hoort weleens verhalen over
akten die terugkomen met koffievlekken. Als
notaris ben je verantwoordelijk voor de akte.
Iemand vertrouwt je om die akte te bewaren.
Dat vertrouwen mogen we niet beschamen.’

3 | 2 018

11

