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INLEIDING

Het bestuursplan 2017 is, na het bestuursplan 2016, een tweede concrete uitwerking van de in de
bestuursovereenkomst 2016-2018 vermelde strategische doelstellingen. Zo wil de FOD Financiën
tegen 2018:




de doeltreffendheid – en dus de mate waarin we onze doelstellingen halen – verhogen
de efficiëntie – en dus de inzet en productiviteit van de beschikbare middelen – verbeteren
het niveau van dienstverlening verbeteren

In het bestuursplan 2017 geeft iedere algemene administratie of stafdienst de concrete initiatieven
weer waarmee ze de bovenstaande doelstellingen wil realiseren. Bovendien bevat de tekstversie van
het bestuursplan naast een korte beschrijving van ieder initiatief ook een overzicht van de realisaties
uit 2016, de voorziene acties voor 2017 en de impact daarvan op medewerkers of externe
belanghebbenden. Aanvullend geeft de boordtabel informatie over onder meer de timing, mijlpalen
en baten van ieder initiatief.
Het bestuursplan 2017 bevat twee types initiatieven. Enerzijds zijn er een groot aantal initiatieven
die slechts op één algemene administratie of stafdienst betrekking hebben. Voorbeelden hiervan
zijn:







doelgroepgerichte initiatieven om de invordering te verbeteren, zoals betalingsplannen voor
penale boetes opvolgen, invorderingsacties uitvoeren voor btw-schulden, schuldenaars
opvolgen die onroerend goed bezitten in het buitenland … (AAII)
oprichten van een team Tax Watch voor de opvolging van maatschappelijke evoluties (media
en internationale rapporten) op fiscaal vlak om maximaal proactief te kunnen reageren
(AAFisc)
online afleveren van kadastrale uittreksels via het MyMinfin-portaal (AAPD)
verzamelen, analyseren en uitwisselen van informatie in de strijd tegen
terrorismefinanciering (FATF) (AAThes)

Anderzijds zijn er ook een aantal belangrijke transversale initiatieven die op meerdere algemene
administraties en/of stafdiensten betrekking hebben. Zo zetten we ook in 2017 bijvoorbeeld sterk in
op een toegankelijke dienstverlening, digitalisering en de verdere uitrol van een aantal
managementinstrumenten zoals beheerscontrole, interne controle en werklastmeting. Voorbeelden
van initiatieven die hierbij aansluiten zijn:






verhogen van de leesbaarheid door het herschrijven van een aantal modelbrieven
opstarten van een programma digitalisering
uitvoeren van een werklastmeting bij de centrale diensten
uitwerken van een aanpak voor het beheer en de voorstelling van werkinstructies
uitvoeren van het masterplan 2017-2018 interne controle

Met deze combinatie van zowel entiteitsgebonden als transversale initiatieven wil de FOD Financiën
in 2017 een belangrijke stap voorwaarts zetten in de realisatie van de lopende
bestuursovereenkomst.
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INDICATOREN
ALGEMENE ADMINISTRATIES
AA FISC

Titel

AA II

Het percentage ingediende en niet
ingediende behandelde aangiften

AA DA

Spontane en tijdige betaling van
belastingen (compliance)

Omschrijving

Per belastingsoort wordt nagegaan
hoeveel % spontaan betaald wordt: na
aangifte (btw, BV), na ontvangst van het
aanslagbiljet ( PB, VenB, …) of na ontvangst
van de uitnodiging tot betalen (VB).

Doelwaarde

100%

92,80%

KPI 1

Toegevoegde waarde

Fysieke controles ED PLDA (geaggregeerd
meetpunt)

AA BBI

Tijdig registreren

AA THES

Inhoudelijke kwaliteitsgraad van de
dienstverlening

% afgehandelde luiken met resultaat

Een fysieke controle is het onderzoek van
de overeenstemming tussen de aangifte,
met inbegrip van de eventuele
documenten ter staving, en de goederen
wat hoeveelheid, aard en kenmerken ervan
betreft.

Ten opzichte van het totaal aantal
verwachtte aangiften (PB en VENB),
het totaal van de ingediende
aangiften en, voor de niet ingediende,
het aantal aanslagen van ambtswege
dat werd gevestigd of het aantal
klasseringen omdat er geen
belastbare basis is.

Tolerantiewaarde

AA PD

Dit is een geaggregeerd meetpunt dat is
opgebouwd uit 4 onderliggende
meetpunten :
• R.1.6.1.1 : Controles invoer PLDA
(normale procedure): fysieke controles
• R.1.6.1.2 : Controles invoer PLDA
(vereenvoudigde procedure): fysieke
controles
• R.1.6.1.3 : Controles uitvoer PLDA
(normale procedure): fysieke controles
• R.1.6.1.4: Controles uitvoer PLDA
(vereenvoudigde procedure): fysieke
controles

100% van de onderliggende normen

8

>50%

70%

6

10%

99,50%

het meet enerzijds de compliance van
de bp. en toont aan dat de niet
Doeltreffendheid administratie verhogen
compliant bp. niet ongemoeid
worden gelaten.

consolidatie van 2 KPI's:
Teller - Aantal afgehandelde luiken met
- % tijdig geregistreerde authentieke akten resultaat
- % niet-comprimeerbare stock te
registreren authentieke akten
Noemer - Aantal afgehandelde luiken

Het beschermen van de maatschappij, de
burgers en van de financiële belangen van Correcte toepassing van de fiscale wet,
de overheid door onze controlefunctie
tijdige inning en invordering.
correct uit te oefenen.
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- zekerheid voor de publieke opinie dat
grootschalige fraudefenomenen
daadwerkelijk worden aangepakt

- het creëren van een grotere compliance
bij de burgers

De inhoudelijke kwaliteit van de technische
en juridische adviezen wordt a.h.v. een
interne- en externe meting in kaart
gebracht. De interne meting verloopt via
de supervisor. De externe meting via een
stakeholderbevraging.

min score 4/5

De stakeholders kunnen vertrouwen op
een kwalitatieve dienstverlening en
beschikken over een feedback systeem
waarmee ze de kwaliteit van het door het
bestuur geleverde diensten periodiek
kunnen evalueren. Deze werking verstrerkt
de legitimiteit van het bestuurlijk handelen.

AA FISC

AA II

AA DA

AA PD

Aantal vaststellingen naar aanleiding van
Invorderingsratio na 12 maanden van fysieke controles – algemene
de niet-spontaan betaalde schulden vaststellingsgraad (geaggregeerd
meetpunt)

Titel

Het percentage binnen de termijn
gerealiseerde inkohieringen

Omschrijving

Dit is een geaggregeerd meetpunt dat is
opgebouwd uit 4 onderliggende
meetpunten :
• R.1.6.2.1 : Aantal vaststellingen naar
aanleiding van fysieke controles bij invoer
in de normale procedure – algemene
Ten opzichte van het totaal aantal
Het doel van deze indicator is een beeld te vaststellingsgraad
ingediende aangiften PB, het aantal
verkrijgen van de invorderingsgraad op het • R.1.6.2.2 : Aantal vaststellingen naar
aangiften dat binnen een termijn van niveau Team Invordering. Het totaal
aanleiding van fysieke controles bij invoer
bedrag ontvangen na 12 maand wordt
in de vereenvoudigde procedure –
8 maanden, te rekenen vanaf de
vergeleken met het oorspronkelijk bedrag algemene vaststellingsgraad
datum van indiening, werden
aan vervallen artikelen (DB) en artikelen
• R.1.6.2.3 : Aantal vaststellingen naar
behandeld en klaar staan voor
ingeschreven in het RCIV (btw).
aanleiding van fysieke controles bij uitvoer
inkohiering.
in de normale procedure – algemene
vaststellingsgraad
• R.1.6.2.4: Aantal vaststellingen naar
aanleiding van fysieke controles bij uitvoer
in de vereenvoudigde procedure –
algemene vaststellingsgraad

KPI 2

Doelwaarde
Tolerantiewaarde

Toegevoegde waarde

100%
95%

67%

dienstverlening voor de compliant bp.
die snel zijn aanslagbiljet (meestal
teruggave) krijgt; deze administratieve Doeltreffendheid administratie verhogen
termijn is korter dan de wettelijke (30
juni van het AJ +1)

3,75%
2,60%

AA BBI

Tijdig de patrimoniumdocumentatie
bijwerken

Beheersing stock administratieve
geschillendossiers

Tijdigheid van de dienstverlening

consolidatie van 6 KPI's:
- % tijdig behandelde aanvragen PRECAD
en de stock
- % tijdig behandelde dossiers 'kadastrering
gereserveerd perceel' en de stock
- % tijdig behandelde dossiers
Beginstock + ontvangen bezwaarschriften Aan de hand van het register wordt de
'mutatieschema' voor mutaties met
gedurende het semester - afgehandelde
tijdigheid van de dienstverlening
fysische oorzaak en de stock
bezwaarschriften gedurende het semester opgevolgd.
- % tijdig goedgekeurde hypothecaire
formaliteiten en de stock
- % tijdige mutaties in STIPAD van de
mutatieve authentieke akten en de stock
- Mutaties in STIPAD van de overdrachten
ingevolge overlijden: de stock

7,8
5,8

De dienstverlening beantwoordt aan de
rechtmatige behoeften van onze partners
en klanten. Beantwoordt de wijze waarop
wij onze missie uitvoeren aan de
- betere dienst voor de burger
Het beschermen van de maatschappij, de
rechtmatige eisen van onze klanten of
burgers en van de financiële belangen van
stakeholders?
- waarborg kwaliteit verrichte acties
de overheid door onze controlefunctie
Als de AAPD niet over een correcte
correct uit te oefenen.
documentatie beschikt (een documentatie - verbetering compliance
die niet, laattijdig of correct wordt
bijgewerkt), dan kan de missie van de AAPD
niet naar behoren worden uitgevoerd.
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AA THES

+0%
5%

95%
90%

De stakeholder kan zich beroepen op een
tijdige dienstverlening.

AA FISC

AA II

AA DA

Titel

Het percentage inschrijvingen bij de
KPB (kruispuntbank) dat binnen de 5
dagen wordt behandeld

Aantal schuldenaars die hun
belastingen tijdig betalen
(compliance)

Omschrijving

Ten opzichte van het totaal aantal
inschrijvingen bij de KPB tijdens een
maand, het aantal daarvan waarvoor
binnen een termijn van 5 dagen het
BTW nummer werd geactiveerd.

Er wordt nagegaan hoeveel
belastingplichtigen 99,5 % tot 100% van
hun schulden spontaan betalen binnen de Bedrag aan fiscale opbrengsten (op basis
wettelijke termijn: na aangifte (btw, BV),
van ontdoken rechten), vastgesteld door
na ontvangst van het aanslagbiljet (PB,
de Opsporingsdiensten.
VenB,…) of na ontvangst van de uitnodiging
tot betalen (VB)

Uitvoeren van het actieplan inzake
fraudebestrijding

AA PD

AA BBI

Tijdig patrimoniuminformatie afleveren

consolidatie van 2 KPI's:
- % tijdige kadastrale uittreksels en de
stock
- % tijdige hypothecaire getuigschriften en
de stock

AA THES

Vermeden fiscale verliezen omwille van
preventieve acties

BTW - carrouselfraude : verschil tussen
MTIC fraude ten laste van België en het
bedrag van de verliezen van onze jaarlijkse
OCS-evaluatie
Andere preventieve acties tegen andere
fenomenen

KPI 3
Doelwaarde
Tolerantiewaarde

100%
95%

72%

60 miljoen op jaarbasis
70%

8,25
6,3

>130.000.000
10%

- beperking fiscale verliezen (vermijden
onrechtmatige teruggaven, ontmanteling
niet transparante structuren, …) met
logischerwijze verhoogde inkomsten

Toegevoegde waarde

dienstverlening; de nieuwe
onderneming moet zo snel mogelijk
haar activiteiten kunnen uitvoeren en Doeltreffendheid administratie verhogen
daarvoor is een actief BTW nummer
nodig

De AAPD verstrekt aan de stakeholders een
correcte en tijdige informatie uit haar
Het beschermen van de maatschappij, de
- betere selectie van de effectief in
documentatie. Deze informatie hebben de
burgers en van de financiële belangen van
aanmerking te nemen dossiers en derhalve
stakeholders op hun beurt nodig om hun
de overheid door onze controlefunctie
geen tijdverlies met niet relevante zaken
wettelijke opdracht uit te voeren
correct uit te oefenen.
(notarissen, gerechtsdeurwaarders,
VLABEL, enz.)
- verdere implementatie 5e Directie

- consequente opvolging operationele
activiteiten en resultaten
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AA FISC

AA II

AA DA

Titel

Tijdige behandeling van de
Het percentage productieve controles verzoeken tot vermindering van de
schuld

Omschrijving

Ten opzichte van het aantal
gerealiseerde controles bestaande uit
de indicatieve opdrachten en de
recurrente imperatieve opdrachten,
het aantal daarvan dat aanleiding
heeft gegeven tot een rechtzetting.

De gewestelijke directeurs moeten een
aanvraag tot vermindering van de schuld
(onbeperkt uitstel van invordering,
vrijstelling intresten) binnen de zes
maanden behandelen. Deze KPI meet het
percentage van de aanvragen van minder
dan 6 maand die nog te behandelen zijn
t.o.v. de totale te behandelen stock.

AA PD

AA BBI

Verhogen AEO-aandeel in de
Tijdig kwalitatieve patrimoniumdiensten
goederenstromen volgens Customs Union
verstrekken
Performance criteria

Dit is een meetpunt dat het AEO aandeel in
de totale goederenstromen/aangiftes
weergeeft. Onder AEO bedrijven worden
volgens de Customs Union Performance
criteria begrepen: operator die AEO
gecertificeerd is en in vak 2, 8 of 14 van het
Enig Document is vermeld.

consolidatie van 2 KPI's:
- % van de verkoopsopdrachten van het
aankoopcomité verwezenlijkt binnen de
termijn en de stock
- Tijdig de onbeheerde nalatenschappen
verwerken: doorlooptijd en de stock

AA THES

Ingekohierde bedragen per ambtenaar
AABBI

Teller - Ingekohierde bedragen (BTW + IB)

Noemer - Totaal aantal ambtenaren AABBI

KPI 4
Doelwaarde
Tolerantiewaarde

Toegevoegde waarde

60%
55%

90%

productieve controles zijn een middel Dienstverlening aan de belastingplichtige
verhogen
om de compliance te verhogen.

70%
49%

Het ondersteunen van de competitiviteit
van onze economie door het faciliteren
van de handel en het aanbieden van
kwalitatieve diensten aan onze klanten.

6,75
4,8

Tijdige en correcte bediening van de
opdrachtgevers zoals met hen werd
afgesproken
De onbeeerde nalatenschappen tijdig
opeisen in voordeel van de federale
overheid

> 750.000
10%

- verhoogde ontvangsten of vermeden
fiscale verliezen dankzij de planning van
acties m.b.t. fraudepraktijken, allerhande
misbruiken, fictieve winstoverhevelingen
naar het buitenland en de internethandel
(sommige acties zijn de voortzetting van
vroeger al opgezette operaties)

- zekerheid omtrent de gecoördineerde
aanpak van de betrokken
fraudemechanismen
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AA FISC

Titel

De procentuele evolutie van de
voorraad bezwaarschriften IB
waarvoor geen beslissing werd
genomen binnen de vastgelegde
termijn

Omschrijving

Op het einde van het jaar wordt het
aantal bezwaarschriften dat niet
binnen de termijn werd afgehandeld,
vergeleken met de toestand op het
einde van het voorgaande jaar.

Doelwaarde
Tolerantiewaarde

aantal neemt af
aantal blijft gelijk

AA II

AA DA

AA PD

AA BBI

AA THES

Geïnde bedragen per ambtenaar
AABBI

Teller - Geïnde bedragen (BTW + IB)

Noemer - Totaal aantal ambtenaren
AABBI

>125.000
10%
- verhoogde ontvangsten door nog voor de
opstarting van het eigenlijk fiscaal dossier
uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de
effectieve invorderingsmogelijkheden en de
samenwerking met de AAI&I (buitgerichte
fiscale onderzoeken, aandacht voor
internationale samenwerking, …)

KPI 5

Toegevoegde waarde

- het beperken van aan vervolging verbonden
administratieve kosten door een efficiënte
invordering, het nemen van de nodige
waarborgen bij betwiste schulden, het
optreden tegen de bedrieglijke organisatie
van onvermogen en het bewerkstelligen van
een gecoördineerde aanpak BTW/DB

dienstverlening; een geschil moet zo
snel mogelijk worden opgelost, en
minstens binnen de termijn van 6
maanden (of 9 maanden ingeval van
betwisting van een aanslag van
ambtswege)

- het creëren van een grotere compliance bij
de burgers door een hogere
invorderingsgraad bij notoire fraudeurs (en
in voorkomend geval hun
raadgevers/medecontractanten) te
bewerkstelligen
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STAFDIENSTEN EN DIENSTEN VAN DE VOORZITTER
SD PO
Titel

Omschrijving

SD ICT

SD LOG

Absenteïsmegraad (wegens ziekte) bij Inhoudelijke kwaliteitsgraad van de
de medewerkers van FOD Financiën dienstverlening

Deze KPI laat toe het niveau van
absenteïsme te meten bij de FOD
Financiën. Dit geeft het percentage
aan werktijd per medewerker (VTE)
weer tijdens dewelke deze laatste
ziek was.

De inhoudelijke kwaliteit van
technische en juridische adviezen
wordt a.h.v. een interne en externe
meting in kaart gebracht. De interne
meting verloopt via de supervisor. De
externe meting via een stakeholdersbevraging.

DVZ/SCC

Gemiddelde kostprijs van de
gebouwen per agent

Meten van de gemiddelde kostprijs
van de lasten ten laste van de FOD
Financiën, van het geheel der
gebouwen, per agent

KPI 1

Doelwaarde

6%

SD BB

% opgenomen telefoons
Contactcenter FOD Financiën

% van de maandelijks tijdig betaalde
facturen

Het aantal opgenomen telefoons
gedeeld door het aantal
binnenkomende telefoons, waarbij
enkel de telefoons in aanmerking
worden genomen waarbij de beller
een eindkeuze heeft gemaakt (taal +
materie). De telefoons die niet in de
CC teams terecht komen (e-Services)
komen niet in aanmerking.
Opmerking / Interpretatie: Ook
directe lijnen komen in aanmerking.
Call avoidance initiatieven die het
inbelmenu optimaliseren en reeds in
het menu antwoorden bezorgen aan
de oproeper en daardoor contact
met een call agent overbodig maken,
hebben een negatieve impact op
deze SLA (terwijl de dienstverlening
in realiteit verbeterd werd).

De meting van deze strategische KPI
heeft 2 dimensies :
1) kwalitatieve dimensie (~=
tijdigheid & correctheid)
2) kwantitatieve dimensie (~=
percentatge)
Het % is een resultaat van de
verhouding tussen:
'- Aantal betaalde facturen van de
maand (~=Noemer)
- Aantal tijdig betaalde facturen van
de maand (~=Teller)

Daling

60%

75%

Geen evolutie

50%

70%

Min score 4/5
Tolerantiewaarde

Toegevoegde waarde

6,50%

Deze indicator stelt voorop onze
capaciteit om het absenteïsme te
beheersen en de impact van
genomen maatregelen om dit
absenteïsme te beperken.

De stakeholders kunnen vertrouwen
op een kwalitatieve dienstverlening,
en beschikken over een
feedbacksysteem waarmee ze de
kwaliteit van het door het bestuur
geleverde diensten periodiek kunnen
evalueren. Deze werking versterkt de
legitimiteit van het bestuurlijk
handelen.

9

Laat toe om een deel van de
functioneringskosten van de FOD
Financiën te evalueren. Vormt een
verbeterende dienstverlening
bestanddeel dat de berekening
toelaat van de kosten voortvloeiende
uit een proces of een administratie.

>> Niveau van de kwaliteit van de
dienstverlening aan de externe
stakeholders verbeteren
>> Resultaat: verhogen tevredenheid
van de externe stakeholders
(leveranciers)

SD PO

Titel

SD ICT

Gemiddeld aantal dagen opleiding
per personeelslid.

SD LOG

Tijdigheid van de dienstverlening

DVZ/SCC

SD BB

% Klachten toegewezen binnen een
termijn van 5 dagen (klachten 1ste
lijn)

Deze interne SLA heeft als doel de
dienstverlening te meten waarop de
Dienst Klachtenbeheer een impact
heeft. Hij wordt berekend als zijnde,
voor de klachten in de 1° lijn, het
aantal klachten toegewezen binnen
een termijn van 5 dagen gedeeld
door het aantal toegewezen
klachten.
Omschrijving

Wij willen het aantal bestede dagen Aan de hand van het register wordt
(gemiddeld) aan opleiding per
de tijdigheid van dienstverlening
personeelslid aantonen.
opgevolgd.

KPI 2

De termijn van 5 dagen die hier
wordt vermeld, is de termijn tussen
de ontvangst van de klacht en de
toewijzing van de klacht aan de
algemene
administraties/stafdiensten.
Onder 1° lijn verstaan we de
verzoeken die rechtstreeks door de
dienst Klachtenbeheer worden
ontvangen.

Doelwaarde
Tolerantiewaarde

Toegevoegde waarde

2 dagen
1 dag

Deze indicator toont onze
vormingsinvesteringen voor de
personeelsleden van de FOD
Financiën.

>=95% groen
<95% rood

De stakeholder kan zich beroepen op
een tijdige dienstverlening
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80%
70%

verbeterende dienstverlening

SD PO

Titel

Omschrijving

SD ICT

SD LOG

Behoud van werknemers retentiegraad

DVZ/SCC

SD BB

% antwoorden verzonden binnen de
5 dagen (klachten 1ste lijn)

Deze interne SLA heeft als doel de
dienstverlening te meten waarop de
Dienst Klachtenbeheer een impact
heeft. Hij wordt berekend als zijnde,
voor de klachten in de 1° lijn, het
aantal antwoorden verzonden
binnen een termijn van 5 dagen
gedeeld door het aantal verstuurde
antwoorden.

Om deze indicator te meten kijken
we naar het percentage van
medewerkers die 18 maanden na
hun indiensttreding de FOD
Financiën hebben verlaten. De
redenen van vertrek na 18 maanden
kunnen wijzen zowel op een
mislukking op het niveau van de
stage als op een vrijwillig vertrek.

De termijn van 5 dagen die hier
wordt vermeld, is de termijn tussen
de ontvangst van de voorstellen van
antwoord van de verschillende
algemene
administraties/stafdiensten en het
versturen van het antwoord naar de
verzoeker.
Onder 1° lijn verstaan we de
verzoeken die rechtstreeks door de
dienst Klachtenbeheer worden
ontvangen.

KPI 3
Doelwaarde
Tolerantiewaarde

Toegevoegde waarde

95%
90%

80%
70%

Deze indicator toont het
gerealiseerde
investeringsrendement aan op het
niveau van aanwervingen.

verbeterende dienstverlening
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SD PO

Titel

Percentage vrouwen met een functie
A3 en hoger bij de FOD Financiën

Omschrijving

De KPI meet de verhouding van
vrouwen met een functie A3, A4, A5
en met een managementfunctie

Doelwaarde

stijging vergeleken met het vorige
jaar

Tolerantiewaarde

status-quo vergeleken met vorig jaar.

Toegevoegde waarde

Deze indicator toont de genomen
acties die het vrouwelijk personeel
aanmoedigen om te postuleren naar
functies A3 en hoger. Dit toont aan
dat we de klemtoon willen leggen op
de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen voor deze functies.

KPI 4

SD ICT

SD LOG
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DVZ/SCC

SD BB

INITIATIEVEN 2017
3

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

3.1 Inleiding
Als Algemene Administratie van de Fiscaliteit verzekeren wij de dienst inzake belastingen met het
oog op de heffing van de directe en indirecte belastingen en heffingen binnen onze bevoegdheid
verschuldigd door particulieren, KMO's en grote ondernemingen. We staan hierbij garant voor een
tijdige, billijke, correcte en gelijksoortige behandeling van de belastingplichtige.
We bereiken dit door:



overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en
werkmethoden;
een coherente en conforme toepassing van de geldende regels te verzekeren, alsook
werkmethodes in functie van onze doelgroepen.

We bieden onze doelgroepen een brede ondersteuning bij het vervullen van hun fiscale
verplichtingen:
 we verwerken hun aangiftes;
 we voeren gerichte controles en opsporingen uit;
 we staan ook in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.
Onze controles en opsporingen gebeuren volgens het risicobeleid van de FOD Financiën, waarbij we
op ieder ogenblik de bescherming van de privacy verzekeren.
In een budgettaire context die de komende jaren alsmaar moeilijker dreigt te worden, is het
gerechtvaardigd dat de maatschappij verwacht dat AAFisc op doeltreffende en efficiënte wijze
omgaat met haar middelen.
We zullen onze wettelijke opdrachten en onze doelstellingen dan ook met een optimale aanwending
van onze beschikbare middelen en met een zo hoog mogelijke productiviteit realiseren.
We zullen onze controleactiviteiten focussen op die belastingplichtigen/btw-plichtigen die hun
verplichtingen niet nakomen of die aan een bepaald risicoprofiel beantwoorden.
We willen erover waken dat elke belastingplichtige zijn verplichtingen vervult en we ondersteunen
hen daarbij door:
 een dienstverlening aan te bieden, gebaseerd op een vertrouwensrelatie en op maat van
onze doelgroepen;
 onze dienstverlening aan te passen aan de maatschappelijke, economische en
technologische evoluties.
In 2016 heeft AAFisc met de oprichting van de afdelingen/teams beheer, controle en expertise van
de centra P en KMO en het centrum ‘GO Brussel beheer en gespecialiseerde controles’ de uitrol van
haar nieuwe, doelgroepgerichte organisatiestructuur gefinaliseerd.
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We hebben de nadruk gelegd op de opleiding van de medewerkers. Op die manier beschikken ze
over de nodige kennis, zowel technisch als wat het gebruik van de toepassingen betreft, om de hen
toegekende taken uit te voeren.
Bovendien werd, in het kader van de integriteit, bijzondere aandacht besteed aan het respecteren
van onze waarden. Dit via sensibiliseringscampagnes.
Nu AAFisc haar nieuwe organisatiestructuur heeft uitgerold, wil ze zich vooral focussen op het verder
verbeteren van de efficiëntie en de doeltreffendheid van haar functioneren.
We zullen een aangepaste dienstencatalogus voor elk van onze doelgroepen opmaken. Onze leidraad
hierbij is: ‘Self service’ maximaal verder uitbouwen zodat de face to face-contacten (F2F) tot een
minimum kunnen worden beperkt. Daarbij houden we onze strategische doelstelling, nl. garant staan
voor een kwalitatieve dienstverlening op maat van onze doelgroepen, uiteraard steeds nauwlettend
in het oog.
De meerderheid van onze processen en onderliggende uniforme werkmethodes werden ondertussen
gemodelleerd, gedocumenteerd en uitgerold. In 2017 werken we aan de optimalisatie van onze
processen door onze medewerkers, die vertrouwd zijn met de uitvoering ervan, naar feedback te
vragen.
De in 2016 uitgevoerde risicoanalyse heeft geleid tot het definiëren van specifieke
beheersingsmaatregelen. Deze zal, in combinatie met de procesindicatoren, toelaten onze processen
zo optimaal mogelijk op te volgen. In 2016 werden procesindicatoren gedefinieerd voor de
operationele processen, in 2017 komen de centrale processen aan bod.
Net als in 2016, wil AAFisc de bestaande initiatieven op het vlak van optimalisatie van fiscale controle
verderzetten en verbeteren. Ze zal dit realiseren door het invoeren van een doelgroepgerichte
aanpak gebaseerd op strategische partnerschappen en een versterkte nationale en internationale
samenwerking. Een eerste stap hierin is de creatie van de cel ‘Tax watch’. Deze cel wordt opgericht
met het oog op het opvolgen van maatschappelijke evoluties (media en internationale rapporten) om
zo maximaal proactief te kunnen (re)ageren.
De opvolging van informatie met fiscale impact moet toelaten om:
 onze strategische visie rond fiscale risico’s over ‘non compliance’ te definiëren;
 een input te leveren om wettelijke bepalingen aan te passen aan de evolutie en
verwachtingen van de maatschappij.
We testen deze nieuwe aanpak uit tijdens 2017.
Op het vlak van digitalisering worden nieuwe initiatieven gelanceerd om enerzijds onze
dienstverlening te verbeteren en anderzijds onze efficiëntie te verbeteren. Hiervoor zullen meerdere
aanpassingen aan onze e-gov- en backoffice toepassingen worden uitgevoerd.
Een andere weerkerende prioriteit is de toegankelijkheid tot informatie verhogen. Hiervoor zullen we
onze standaardbrieven aan een leesbaarheidstoets onderwerpen. Het is onze doelstelling om tegen
eind 2018 onze belangrijkste standaardbrieven te optimaliseren.
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In 2017 voorziet AAFisc ook de oprichting van een expertennetwerk binnen haar administraties. Dit
expertennetwerk moet de uniformiteit, de verankering van de aanwezige kennis alsook kennisdeling
verzekeren. Hiertoe worden verschillende platformen opgericht.
In dit plan kunt u de concrete initiatieven, gedefinieerd per domein, terugvinden.
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3.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
3.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)

Artikel 27. Verder uitwerken van een gerichter beleid in de selectie van dossiers en te
ondernemen acties
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPTIMALISEREN VAN DE CONTROLES DOOR DE SELECTIE TE
VERBETEREN

Net als de voorbije jaren zet AAFisc ook in 2017 in op verschillende initiatieven om de selectie van de
te controleren belastingplichtigen verder te optimaliseren. Bijzondere aandacht gaat naar initiatieven
die de aanwezige kennis in de operationele diensten tracht te benutten.
Initiatief 1: Optimaliseren van de bottom-up approach: controles/controleacties
o.b.v. lokale input
Gerealiseerd in 2016:
 Oprichting van expertenwerkgroepen om de selectiecriteria en controlemodellen van
controleacties te verbeteren.
 Lancering van pilootdossiers GO met het oog op controleacties voor het werkplan
2017.
 Terbeschikkingstelling van de toepassing ‘PCV’ (‘proposition de
contrôle/controlevoorstel’). Deze toepassing laat toe feedback van de medewerkers
op het terrein te capteren met het oog op het opladen van controleopdrachten.
Voorzien voor 2017:
 Geoptimaliseerde controleacties voor controleprogramma 2017: acties bijgestuurd
o.b.v. ontvangen feedback/input van experten op het terrein (o.a. periodieke btwcontrolelijsten + overige controleacties).
 Binnen GO zullen we nieuwe pilootdossiers lanceren voor de uitbouw van specifieke
acties voor het werkplan 2018. Bovendien zullen we controleacties n.a.v.
pilootdossiers 2016 (cf. supra), bijsturen o.b.v. ontvangen feedback/input van
experten op het terrein en van eigen analyses.
 Controles/controleacties o.b.v. input collega's AAFisc & AABBI (piloot met AABBI in
2017) via tool PCV (proposition de contrôle - controlevoorstel).
 Opzetten van een netwerk TACM-afdelingshoofden ‘controle’ P – KMO en
centrumdirecteurs GO + sectorcoördinatie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere kwaliteit van de centrale selectie te controleren dossiers.
 Betere informatiedoorstroming van de operationele diensten naar TACM en vice
versa.
 Betere samenwerking tussen de centrale en operationele diensten op vlak van fiscale
controle.
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Benutten van lokale kennis door een selectie van te controleren dossiers o.b.v. input
van de operationele diensten.
Piloot ’PCV’ met AA BBI: test in één directie en evaluatie van het pilootproject.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Specifieke controleacties voor GO die aan een welbepaald risicoprofiel
beantwoorden.
Initiatief 2: LIG-AIL GO
Gerealiseerd in 2016:
 Lijst met indicatoren LIG-AIL aangevuld met specifieke indicatoren voor GO.
Voorzien voor 2017:
 Geoptimaliseerde indicatieve selectie LIG-AIL - inzake vennootschappen die behoren
tot de doelgroep GO - ter beschikking stellen van de operationele diensten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere kwaliteit van de centrale selectie van te controleren dossiers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Verbeterde selectie: we zullen enkel belastingplichtigen met een vooraf bepaald
risicoprofiel controleren. Belastingplichtigen ondergaan geen willekeurige controles.
Initiatief 3: Optimaliseren van de samenwerking tussen TACM en NCO voor selectie
van te controleren dossiers n.a.v. ontvangen verklikkingen
Gerealiseerd in 2016:
 SLA afgesloten tussen TACM en NCO voor opsporings- en/of e-auditactiviteiten m.b.t.
ontvangen verklikkingen.
Voorzien voor 2017:
 Optimalisatie van de werkmethode m.b.t. ontvangen verklikkingen om de
doorstroming te versnellen en de selectie van de te controleren dossiers te
verbeteren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Uitwerken van een nieuwe manier van werken voor ontvangen verklikkingen. TACM
gaat alle verklikkingen verzamelen, vervolgens zal NCO hieruit een selectie doen van
dossiers die door hen verder worden uitgewerkt. TACM zal die dossiers aan de
operationele diensten ter beschikking stellen. In 2017 zullen we deze nieuwe
werkmethode uitwerken en uittesten met het oog op een, na positieve evaluatie,
volledige uitrol in 2018.

17

Initiatief 4: Oprichting team ‘Tax Watch’
Voorzien voor 2017:
 Oprichting van een team ‘Tax Watch’ voor opvolging van maatschappelijke evoluties
(media & internationale rapporten) om zo maximaal proactief te kunnen (re)ageren.
 Opvolging van informatie met een fiscale impact om:
o een strategische visie rond fiscale risico’s m.b.t. ‘non compliance’ te voeden,
en
o input aan te leveren om de fiscale bepalingen aan te passen aan de
maatschappelijke evoluties en verwachtingen.
 2017 = testjaar.
Initiatief 5: Verrekenprijsdocumentatie (BEPS 13)
Gerealiseerd in 2016:
 Wetgevend kader (wet + uitvoerende KB's) en communicatie op de website van onze
FOD (publicatie dd. 22.12.2016).
Voorzien voor 2017:
 Overleg met stakeholders (Big 5, VBO, …).
 Toepassing voor het indienen van de formulieren.
 Voorbereiding risicoanalyse o.b.v. verstrekte informatie met het oog op een
toekomstige controleactie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Meer informatie beschikbaar die toe moet laten de voor het controleprogramma
2019 te controleren dossiers gerichter te selecteren o.b.v. de nog te ontwikkelen
risicoanalyse.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Bijkomende administratieve verplichtingen voor bepaalde ondernemingen.
 Meer transparantie (uitvoeren richtlijnen OESO en EU).

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: OPTIMALISEREN VAN DE CONTROLES DOOR HET UITWERKEN VAN EEN
DOELGROEPGERICHTE AANPAK

In 2016 rolden we een doelgroepgerichte organisatiestructuur uit. Het coördineren van verschillende
controleacties voor eenzelfde belastingplichtige, door het verder uitbouwen van de
doelgroepgerichte benadering in fiscale controle, is een doelstelling voor de komende jaren. In 2017
worden alvast onderstaande initiatieven voorzien.
Initiatief 1: Controledichtheid P – KMO - GO
Voorzien voor 2017:
 Definiëren scenario’s controledichtheid P – KMO – GO.

18

Initiatief 2: Ontwikkeling doelgroepgerichte controleaanpak binnen KMO
Voorzien voor 2017:
 Analyse van de gegevens van de doelgroep KMO met het oog op de voorbereiding
van een aantal doelgroepgerichte controleopdrachten voor het werkplan 2018.
Initiatief 3: Pilootproject ‘cooperative compliance’ (horizontaal toezicht) binnen GO
Gerealiseerd in 2016:
 Haalbaarheidsstudie opgesteld in samenwerking met het VBO.
Voorzien voor 2017:
 Valideren van de haalbaarheidsstudie m.b.t. de invoering van ‘cooperative
compliance’ (horizontaal toezicht) voor zeer grote ondernemingen (ZGO) en
opstarten pilootfase met maximum 7 ZGO's.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Aangepaste dienstverlening voor betrokken ZGO, verbeteren van de compliance en
verminderen van de risico's van deze ZGO.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Aangepaste dienstverlening en controleaanpak ZGO.

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: COMPLIANCE STIMULEREN DOOR IN TE ZETTEN OP DE PREVENTIEVE
AANPAK

… of zoals de volkswijsheid zegt ‘voorkomen is beter dan genezen’.
AAFisc onderneemt de laatste jaren initiatieven die ertoe bijdragen belastingplichtigen maximaal te
informeren met als doel de compliance te doen toenemen. We denken hierbij aan de jaarlijkse
proactieve aankondiging van enkele van onze controleacties, aan de CRM-brieven die we versturen,
… Voor 2017 voorzien we specifieke initiatieven i.h.k.v. GKS en Tax Shelter die toe moeten laten
hardleerse belastingplichtigen naderhand streng aan te pakken.
Initiatief 1: Compliance verhogen inzake installatie en gebruik van het
geregistreerd kassasysteem (GKS)
Gerealiseerd in 2016:
 Plan van aanpak uitgewerkt.
Voorzien voor 2017:
 Optimale informatieverstrekking met het oog op sensibilisering.
 Hardleerse belastingplichtigen aanpakken.
 Analyseren van gefundeerde klachten omtrent potentieel frauduleus of niet-gebruik
van GKS en overgaan tot ad hoc controleacties (joined GKS & e-audit) waar nodig.
 Opleiding GKS voor medewerkers NCO.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Uitvoeren van controles op het correct gebruik van GKS.
 Opleiding GKS voor medewerkers NCO.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Sancties voor het niet gebruiken van GKS.
Initiatief 2: Compliance verhogen inzake Tax Shelter voor de audiovisuele sector
Voorzien voor 2017:
 Organisatie van infosessie i.h.k.v. Tax Shelter en dit voor de audiovisuele sector.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Betere informatie. Streven naar compliance.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: REALISEREN VAN DOELGERICHTE ACTIES VOOR IN DE BELEIDSNOTA
GEÏDENTIFICEERDE RISICOGROEPEN

AAFisc waakt er steeds over dat de in de beleidsnota van de minister opgenomen risicogroepen in
haar controleprogramma worden opgenomen. Zo verzekert AAFisc in 2017 de nodige controles
inzake btw, alsook onderstaande gerichte controleactie.
Initiatief 1: Controleacties voor in de beleidsnota van de minister geïdentificeerde
risicogroepen
Voorzien voor 2017:
 Gerichte controles voor niet-belaste interne meerwaarden.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Extra selectielijst met controlemodel.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Gerichte controle voor betrokken belastingplichtigen.

Artikel 28. Verbeteren van de controleopdrachten
ORGANISATIEDOELSTELLING 5: COÖRDINEREN VAN CONTROLEACTIES ZODAT CONTROLES VAN
EENZELFDE BELASTINGPLICHTIGE ZOVEEL MOGELIJK GEGROEPEERD WORDEN

Enerzijds de beperkte ressources bundelen en anderzijds eenzelfde belastingplichtige maximaal één
keer benaderen voor zijn globale fiscale dossier kaderen volledig in een streven naar een hogere
efficiëntie en het bieden van een grotere rechtszekerheid. AAFisc heeft hierin nog een weg af te
leggen maar neemt alvast onderstaand initiatief. Daarnaast participeert AAFisc in deze transversale
doelstelling waarvoor de lead bij de AA BBI ligt. Voor meer gedetailleerde info verwijzen we dan ook
naar het bestuursplan van de AA BBI.
Initiatief 1: Gezamenlijke controleacties in uitvoering van samenwerkingsakkoord
AAFisc - AA D&A
Gerealiseerd in 2016:
 High level samenwerkingsakkoord afgesloten tussen AAFisc & AA D&A.
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Voorzien voor 2017:
 Uitwerking en uitvoering van gezamenlijke controle- en/of opsporingsacties door de
diensten van AAFisc en AA D&A.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Gezamenlijke aanwezigheid van de medewerkers van beide administraties tijdens de
controle- en opsporingsacties.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Gezamenlijke aanwezigheid van de medewerkers van beide administraties tijdens
deze acties.
Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING 6: VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING
Om een volledig beeld van de belastingplichtige te kunnen opbouwen, investeert AAFisc volop in
nationale en internationale samenwerking met het oog op een maximale gegevensuitwisseling.
Initiatief 1: STIR-INT
Gerealiseerd in 2016:
 Internationale uitwisseling van de roerende inkomsten werden direct opgenomen in
TAXI (spaarrichtlijnen).
 Fatca en CRS in voorbereiding voor de uitwisseling van de financiële gegevens.
Voorzien voor 2017:
 Automatische uitwisselingen CRS, dat de Europese spaarrichtlijn vervangt.
 Er is voorzien om op een spontane en verplichte manier de informatie betreffende
de Tax Rulings en de Advanced Pricing Agreements (APA’s) uit te wisselen. Wat
betreft de Tax Rulings (ook Future Rulings genaamd) afgesloten vanaf 01.04.2016,
werd er voorzien in de BEPS5 actie dat deze worden gecommuniceerd, volgens een
serie van voorafgaandelijk bepaalde criteria, aan de fiscale Administraties van de
partnerstaten ten laatste 3 maanden nadat de Autoriteit verantwoordelijk voor de
uitwisseling deze ter beschikking heeft gekregen. Concreet betekent dit dat de FOD
Financiën de nodige informatie aan de partnerstaten moet doorsturen volgens
volgende planning:
o 31/03/2017 – Future Rulings
o 30/06/2017
o 30/09/2017
o 31/12/2017
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?


De medewerkers van de teams beheer & controle beschikken over meer
internationale gegevens. Meer gegevens zijn gekend, wat zal leiden tot een
correctere aangifte.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De buitenlandse inkomsten waarover AAFisc beschikt stellen we via MyMinfin ter
beschikking van de betrokken belastingplichtigen.

ORGANISATIEDOELSTELLING 7: VERSTERKEN VAN DE NATIONALE SAMENWERKING
Zoals hiervoor aangegeven, wordt ook op nationaal vlak, bij andere FOD’s en hier in het bijzonder bij
FOD Sociale Zekerheid, nagegaan welke samenwerking voor AAFisc nuttig kan zijn en hoe de
wederzijdse gegevensuitwisseling kan worden opgezet en/of geoptimaliseerd. In 2017 ligt de focus
vooral op de analysefase.
Initiatief 1: Gegevensuitwisselingsprojecten met FOD Sociale zekerheid
Gerealiseerd in 2016:
 Medattest: een IT-toepassing ontwikkeld o.b.v. testbestanden en in acceptatie
geplaatst. Het project werd ‘on hold’ gezet in afwachting van de nodige
Privacymachtigingen waarvoor we afhankelijk zijn van de KSZ. Deze aanvraag tot
Privacymachtiging werd aan KSZ overgemaakt.
 LIMOSA (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van
MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie): in juni 2016 een aanvraag tot
Privacymachtiging ingediend bij het bevoegd sectorieel comité. Deze aanvraag is
nodig om de database van de FOD SZ te bekomen.
 SIGNAUX: het voorstel van FOD SZ van een gezamenlijke database tussen FOD SZ en
FOD FIN werd voorgelegd aan het beheerscomité van AAFisc in oktober 2016. In
2017 zullen we nagaan wat voor AAFisc de meest aangewezen manier is om deze
gegevensuitwisseling te concretiseren.
 Handicap: gegevensuitwisseling voor PB & OV.
Voorzien voor 2017:
 Medattest:
o Opzetten van informatie-uitwisseling tussen FOD FIN en de
verzekeringsinstellingen voor de prestaties in de medische sector.
 LIMOSA:
o Opportuniteiten voor AAFisc nagaan van het gebruik van de database
LIMOSA van de FOD SZ. Indien de analyse positief blijkt, zal een business case
worden opgemaakt om dit gegevensuitwisselingsproject verder te
concretiseren.
 Checkinatwork:
o Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij
werken in onroerende staat en activiteiten die behoren tot de vleessector.
Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid
van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun
zelfstandige onderaannemers. De werknemers of zelfstandige
onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.
o In 2017 zal de inhoud van deze database van de FOD SZ worden
geanalyseerd om zo het eventuele nuttige gebruik ervan voor AAFisc te
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bepalen. Indien de analyse positief blijkt dan zullen we een business case
opmaken om dit gegevensuitwisselingsproject verder te concretiseren.
Signaux:
o Definiëren van de modaliteiten om voor bij controles en/of opsporingsacties
vastgestelde onregelmatigheden tot een elektronische gegevensuitwisseling
tussen AAFisc en de sociale inspectie- en opsporingsdiensten te komen.
o Enerzijds zal de inhoud alsook de structuur van de gegevens die we wensen
uit te wisselen worden bepaald. Anderzijds zal nagegaan worden wat de
meest aangewezen technische oplossing is voor deze uitwisseling zodat een
concrete business case kan worden opgemaakt om dit
gegevensuitwisselingsproject, die de papieren flow ‘281D/DS’ zal vervangen,
te realiseren.
Handicap:
o Gegevensuitwisselingsproject m.b.t. handicap met als doel een verbeterde
uitwisseling van de gegevens van de fiscale handicap.
o Coördinatie met KSZ: Analyse van een verbeterde automatische uitwisseling
van gegevens met oog op opmaak business case voor realisatie in 2018.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Enkel voor Medattest verandert er in 2017 concreet iets voor de medewerkers, de
andere initiatieven zijn beperkt tot een analysefase in 2017.
 Medattest: ter beschikkingstelling van een toepassing die toelaat om de via de KSZ
ontvangen gegevens m.b.t. in de medische sector verleende prestaties te
visualiseren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Medattest: de controle van de betrokken belastingplichtigen wordt doeltreffender.
Initiatief 2: Samenwerking AAFisc - AA Thesaurie
Gerealiseerd in 2016:
 In 2016 legden we eerste contacten met AA Thesaurie om na te gaan in welke mate
hun expertise over financiële analyse nuttig zou kunnen zijn voor ons, in het
bijzonder voor de cel Verrekenprijzen.
Voorzien voor 2017:
 Samenwerkingsakkoord tussen AAFisc en AA Thesaurie voor wat financiële, nietfiscale materies betreft zodat we voortaan op de expertise van AA Thesaurie beroep
kunnen doen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ondersteuning en gerichtere informatie.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Gerichtere aanpak van TP dossiers.
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3.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)
Artikel 31. Documenten elektronisch beschikbaar maken
ORGANISATIEDOELSTELLING 8: VERGEMAKKELIJKEN VAN HET VERVULLEN VAN DE AANGIFTEPLICHT
VIA EEN VERDERE VOORAFINVULLING IN T AX O N WEB
Net zoals de voorbije jaren investeren we in 2017 in gegevensuitwisselingsprojecten zodat onze
administratie nog meer gegevens in TOW vooraf kan invullen. Op termijn moeten deze initiatieven
bovendien toelaten de doelgroep, die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, verder uit
te breiden.
Initiatief 1: Gegevensuitwisselingsproject met banken en verzekeraars
Gerealiseerd in 2016:
 Banken en verzekeringsmaatschappijen kunnen gegevens m.b.t. hypothecaire
leningen en individuele verzekeringscontracten via HYPOFILL aanleveren aan
Belcotax.
 Bovendien hebben we ook op wetgevend vlak alles voorbereid.
Voorzien voor 2017:
 Uitrol van de verplichte elektronische gegevensuitwisseling voor woonleningen en
levensverzekeringen (voor de leningen afgesloten vanaf 1.1.2005), en
 ter beschikking stelling van deze, door bank- en verzekeringsinstellingen
aangeleverde, gegevens in TOW 2017.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Gegevens zijn beschikbaar in het dossier, geen opvragingen van attesten meer nodig
voor leningen afgesloten vanaf 2005 (tenzij bij onduidelijkheden).
 Gegevens zijn opgeladen in TOW via wizard.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Voor banken en verzekeringsmaatschappijen: leveren gegevens aan via Hypofill (voor
vanaf 1.1.2005 afgesloten leningen).
 Voor belastingplichtigen: administratieve vereenvoudiging, we tonen
belastingplichtigen hun gegevens via een wizard.

Initiatief 2: Project gegevensuitwisseling attesten kinderopvang
Gerealiseerd in 2016:
 Pilootproject met ADEPS (Waalse BLOSO) (omvat ongeveer 22.655 attesten) en Sport
Vlaanderen (omvat 3.774 attesten) voor de organisatie van de voorafinvulling van
kosten m.b.t. kinderopvang.
Voorzien voor 2017:
 Realisatie pilootproject gegevensuitwisseling voor kosten m.b.t. kinderopvang.
 Analyse verdere uitrol van dit project samen met ONE en andere bevoegde partners.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Voorafinvulling van gegevens kinderopvang in TOW voor piloot.

ORGANISATIEDOELSTELLING 9: VERALGEMENEN VAN DE WETTELIJK VERPLICHTE ELEKTRONISCHE
INDIENING VOOR KMO EN GO
Voor de doelgroepen KMO en GO streven we nog steeds naar een algemene verplichte elektronische
indiening en dit voor alle materies. In 2016 analyseerden we voor welke materies we nog een
verplichting tot elektronische indiening kunnen invoeren.
Concreet zullen in 2017 de nodige reglementaire aanpassingen worden doorgevoerd voor de btwaangifte door curatoren. Voor de overige materies zullen we een concreet implementatieplan
opmaken.
Initiatief 1: Invoering wettelijk verplichte elektronische indiening voor curatoren
Gerealiseerd in 2016:
 Analyse gerealiseerd.
Voorzien voor 2017:
 Wetswijziging met het oog op het verplicht maken van de elektronische indiening
van de btw-aangifte door curatoren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Vermindering van het aantal papieren btw-aangiften.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De curatoren gebruiken de toepassing Intervat om te voldoen aan de fiscale btwverplichtingen voor gefailleerden.

Initiatief 2: Implementatieplan voor overige materies
Voorzien voor 2017:
 Dankzij de invoering van de doelgroepgerichte organisatiestructuur in 2016 zijn de
eerste gegevens over de belastingplichtigen van de doelgroep KMO, die
onderworpen zijn aan de PB, beschikbaar voor analyse.
 Beslissing en planning om belastingplichtigen van de doelgroep KMO wettelijk te
verplichten hun PB-aangifte elektronisch in te dienen.
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Initiatief 3: Haalbaarheidsstudie invoeren wettelijk verplichte indiening via FOD FIN
mandatenbeheer voor mandatarissen
Voorzien voor 2017:
 Haalbaarheidsstudie voor het invoeren van het wettelijk verplicht gebruik door
mandatarissen van het FOD FIN-systeem voor mandatenbeheer.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 In 2017 nog niets (haalbaarheidsstudie)
 Op termijn: de mandatarissen gebruiken het systeem voor mandatenbeheer van FOD
FIN om de wettelijke verplichtingen van hun klanten te vervullen. Doordat het
mandatensysteem verplicht is, hebben ook alle mandatarissen de voordelen die
ermee samenhangen, namelijk de consultatiemogelijkheid van de gegevens van hun
klanten in MyMinfin ( wat ze nu niet hebben als ze geen mandaat aanmaken).

Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 10: HERSCHRIJVEN VAN EEN AANTAL MODELBRIEVEN DIE NAAR
INTERNE EN EXTERNE GEBRUIKERS WORDEN GESTUURD VOLGENS DE LEESBAARHEIDSPRINCIPES EN
INVOEREN IN DE INFORMATICASYSTEMEN WAAR ZE WORDEN GEBRUIKT VOLGENS EEN JAARLIJKS
ACTIEPLAN

Net als de voorbije jaren zal AAFisc ook in 2017 een selectie van de meest verstuurde brieven aan
een leesbaarheidstoets onderwerpen. De herschreven brieven die we nog niet in de back office
toepassingen integreerden zullen we implementeren. Het blijft onze doelstelling om tegen eind 2018
alle voornaamste modelbrieven van AAFisc aan een leesbaarheidstoets te hebben onderworpen.
Initiatief 1: Verhogen van de leesbaarheid van onze externe correspondentie
Gerealiseerd in 2016:
 We onderworpen 114 standaardbrieven aan een leesbaarheidstoets.
 Waarvan we er reeds 81 in de back office toepassingen hebben geïntegreerd.
Voorzien voor 2017:
 Herschrijven van 106 brieven in 2017 zodat tegen eind 2018 de voornaamste
modelbrieven van AAFisc aan een leesbaarheidstoets werden onderworpen.
 Implementatie van de herschreven brieven in de toepassingen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Gebruiken van nieuwe standaardbrieven.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers en bedrijven krijgen leesbare brieven van AAFisc.
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3.2.3 Human Resources Management (P1)
Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 11: KWALITATIEF EN KWANTITATIEF OPVOLGEN VAN EVALUATIECYCLI
In 2016 stelden we voor de operationele diensten een catalogus met standaarddoelstellingen ter
beschikking. In een streven naar kwalitatieve evaluatiecycli investeren we ook in 2017 verder in het
begeleiden van onze leidinggevenden en op het einde van het jaar zullen we
harmonisatievergaderingen organiseren. De BUPA-cel P&O biedt specifieke ondersteuning aan
leidinggevenden die geconfronteerd worden met medewerkers die moeilijk functioneren.
Initiatief 1: Ondersteuning centrumdirecteurs i.h.k.v. evaluatiecycli
Gerealiseerd in 2016:
 Rondvraag in juni naar medewerkers met functioneringsproblemen.
 Ondersteuning van chefs bij het begeleiden van medewerkers die moeilijk
functioneren.
 Harmonisatievergaderingen.
Voorzien voor 2017:
 Verbetering van het toepassen van de evaluatiecycli.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers met functioneringsproblemen worden beter begeleid.
ORGANISATIEDOELSTELLING 12: TWEEJAARLIJKSE TEVREDENHEIDSENQUÊTE GEVOLGD DOOR
CONCRETE VERBETERACTIES MET EEN DUIDELIJK TIJDSPAD

In 2017 zullen we de actieplannen, opgemaakt n.a.v. de tevredenheidsenquête 2014, verder
realiseren. Daarnaast zullen we de resultaten van de tevredenheidsenquête 2016 analyseren en
zullen we nieuwe actieplannen uitwerken en realiseren.
Initiatief 1: Opmaak en realisatie actieplan o.b.v. resultaten van de
tevredenheidsenquête
Gerealiseerd in 2016:
 Realisatie van de actieplannen n.a.v. de tevredenheidsenquête 2014
Voorzien voor 2017:
 Opmaak en realisatie van actieplannen o.b.v. de resultaten van de
tevredenheidsenquête 2016.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Stijging van de tevredenheid.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 13: VOEREN VAN EEN ACTIEF INTEGRITEITSBELEID
AAFisc voorziet in 2017 een voortdurende opvolging van klachten over de deontologie en/of de
integriteit en een preventieve actie m.b.t. tuchtdossiers.
Daarnaast participeert zij in de transversale doelstelling waarvoor de lead bij de diensten van de
voorzitter (DVZ) ligt. Voor meer concrete info verwijzen we dan ook naar het bestuursplan van de
diensten van de voorzitter.
Initiatief 1: Ondersteuning centrumdirecteurs i.h.k.v. tuchtdossiers
Voorzien voor 2017:
 Analyse tuchtdossiers en workshops met de centrumdirecteurs/N2’s rond
deontologie en tuchtmaatregelen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De leidinggevenden die tuchtdossiers opstarten zijn beter geïnformeerd.

Artikel 37. Verhoging van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 14: ONDERSTEUNEN BIJ DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN
INSCHATTING VAN MEDEWERKERS

In 2016 hebben we specifieke functiebeschrijvingen voorbereid en in januari 2017 zal elke
medewerker van AAFisc een specifieke functiebeschrijving hebben, zoals voorzien in de federale
cartografie voor niveau A of in de functiefamilie. Daarnaast zullen we technische
competentieprofielen opmaken zodat onze medewerkers een duidelijk zicht hebben van de vereiste
technische competenties. De invoering van de nieuwe, doelgroepgerichte organisatiestructuur
vereist een aangepast changetraject en opleidingsprogramma. Enerzijds voor de medewerkers van
KMO en GO en anderzijds voor de stagiairs. Ook daarrond zullen we in 2017 werken.
Initiatief 1: Opmaken van technische competentieprofielen
Voorzien voor 2017:
 Opstellen van technische competentieprofielen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers hebben per functiebeschrijving een duidelijk beeld van de vereiste
technische competenties.

Initiatief 2: Uitrol nieuw stagetraject
Voorzien voor 2017:
 Opleidingsprogramma voor stagiairs.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De stagetrajecten zijn meer afgestemd op de behoeften van de stagiairs.
Initiatief 3: Ontwikkeling van de multidisciplinaire kennis van de medewerkers KMO
en GO
Gerealiseerd in 2016:
 Verduidelijking van de visie van AAFisc en van de criteria voor multidisciplinaire
kennis die we verwachten van medewerkers controle en beheer.
 Controle: bepaling en voorbereiding van de pilootdossiers voor 2017.
 Beheer: vaststelling van de multidisciplinaire takengroepen.
 Organisatie van workshops en ontvangen van feedback van de centrumdirecteurs.
 Opleidingen, workshops en coaching van medewerkers.
 Ontwikkeling van ondersteunende documenten (controlemodellen, polyfiches, …).
 Beschrijving van de acties van de eerste fase van het interne communicatieplan.
Voorzien voor 2017:
 Vervolg van de opleiding van de medewerkers KMO en GO om hun kennis verder te
ontwikkelen in andere fiscale materies en om de dienstverlening te verbeteren.
 Vervolg van de ontwikkeling van de uniforme ondersteunende documenten die
zoveel mogelijk multidisciplinair zullen zijn (controlemodellen, polyfiches, …).
 Opstellen van het ontwikkelingsplan omtrent kennis en competenties per
medewerker en per team.
 In praktijkstelling van de nieuwe verworven multidisciplinaire competenties (controle
en beheer).
 Voorbereiding van het ontwikkelingsplan van de multidisciplinaire kennis voor 2018.
 Realisatie van de acties van de eerste fase van het interne communicatieplan.
 Verzameling van de feedback en uitwerking van de tweede fase van het
communicatieplan.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers KMO en GO volgen opleidingen, workshops en coaching om hun
kennis van de fiscale materies te verbeteren en uit te breiden.
 Progressieve uitrol van de nieuwe multidisciplinaire werkmethoden.
 Aanpassing aan de doelgroepgerichte organisatiecultuur en aan het multidisciplinaire
werken.
 Kennisoverdracht.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep belastingplichtigen en mandatarissen: verbetering van de dienstverlening
door het toepassen van de doelgroepgerichte aanpak (progressieve harmonisering
van de werkmethodes en van de organisatie van de diensten).
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3.2.4 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: VERDER UITROLLEN VAN PROCESMATIG WERKEN BINNEN DE
ORGANISATIE VIA EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN

Net als de voorbije jaren zet AAFisc volop in op het modelleren, documenteren en uitrollen van de
bedrijfsprocessen in haar diensten. In 2017 zullen we participeren in de transversale doelstelling
m.b.t. P112.
Participatie in TD AA D&A: Modelleren, documenteren, publiceren en
implementeren van P112
 Cf bestuursplan AA D&A
ORGANISATIEDOELSTELLING 15: REGELMATIG BIJSTUREN EN VERBETEREN VAN PROCESSEN
We hebben een beheerscyclus ingevoerd om de updates van onze processen te beheren. De
feedback, wijzigingen en aanbevelingen m.b.t. onze processen verzamelen en analyseren we zodat
we verbeterde versies kunnen publiceren. In 2016 hebben we een beheerscyclus opgezet voor de
processen P20, P110, P111, P42 en P114. In 2017 zullen we de beheerscyclus toepassen voor al onze
processen.
Initiatief 1: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P1
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 2: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P2
Gerealiseerd in 2016:
 We publiceerden eind 2016 een geactualiseerde versie van niveau 4.
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 3: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P6
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 4: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P20
Gerealiseerd in 2016:
 We publiceerden eind 2016 een geactualiseerde versie van niveau 4.
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 5: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P34
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 6: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P111
Gerealiseerd in 2016:
 We publiceerden eind 2016 een geactualiseerde versie van niveau 4.
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 7: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P110 operationele
diensten
Gerealiseerd in 2016:
 We publiceerden eind 2016 een geactualiseerde versie van niveau 4.
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
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Initiatief 8: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P110 centrale diensten
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 9: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P38
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 10: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P42
Gerealiseerd in 2016:
 We publiceerden eind 2016 een geactualiseerde versie van niveau 4.
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 11: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P114
Gerealiseerd in 2016:
 We publiceerden eind 2016 een geactualiseerde versie van niveau 4.
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 12: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P36
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
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Initiatief 13: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P43
Voorzien voor 2017:
 Updaten en meer lean maken van de werkinstructies.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het verzamelen van feedback, wijzigingen en aanbevelingen en hun invoering zal
leiden tot een mogelijke aanpassing van de interne organisatieprocessen.
Initiatief 14: Lean forfaits
Voorzien voor 2017:
 AAFisc stelt voor de nuttige en nodige aanbevelingen n.a.v. de Leanoefening te
realiseren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het invoeren van de wijzigingen en aanbevelingen zal leiden tot een aanpassing van
de interne organisatieprocessen.
Participatie in TD DVZ: Verhogen van de leesbaarheid van niveau 4
(werkinstructies) voor de processen van AAFisc
N.a.v. de feedback die we ontvingen over onze werkinstructies werd een ‘POC’ (proof of
concept) ontwikkeld met als doel onze werkinstructies leesbaarder en dynamischer voor te
stellen. Deze ‘POC’ is onze input in het kader van onderstaande transversale doelstelling.


Cf bestuursplan DVZ (SCC)

Artikel 39. Verder uitbouwen van geïntegreerde verwerking en business process automation
ORGANISATIEDOELSTELLING 16: OPTIMALISEREN VAN ONZE TOEPASSINGEN
We bieden ondertussen een waaier aan back office toepassingen aan aan onze medewerkers. In
2017 zetten we verder in op het optimaliseren van deze toepassingen.
Initiatief 1: Optimaliseren van STIR-Opsporingen
Voorzien voor 2017:
 Optimaliseren van STIR-Opsporingen aan de hand van adaptatief onderhoud van de
toepassing. Hiervoor formuleerden we aan de hand van een bevraging bij de
gebruikers (teamchefs en opsporingsagenten van de drie afdelingen van het NCO)
een aantal change requests binnen het budget 2016 (resterend) alsook 2017
(aangevraagd). Die leggen de focus op het verhogen van het gebruiksgemak,
correctheid van de gegevens en performantie van de toepassing.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verhoging van de efficiëntie van de opsporingstaken, gebruiksgemak, correctheid en
performantie.
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Initiatief 2: Optimaliseren van GKS
Voorzien voor 2017:
 Uitbouwen van een continu dashboard (met matching databank GKS - databank STIRbtw - databank SITRAN - databank STIR-Opsporingen) ten behoeve van interne
(management en TACM) en externe (beleidscel, ...) stakeholders, dat toelaat:
o snel acties te organiseren/bij te sturen
o adequaat en betrouwbaar cijfermateriaal snel aan te leveren
o snel in te spelen op wijzigingen in de doelgroep
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Kwaliteitsvollere certificaties door gebruik te maken van betere en meer
performante tools, zoals een sniffer voor het testen van de communicatie tussen
FDM en VSC.
 Optimaliseren van de toepassingen: meer gebruiksgemak bij de schermen en meer
zoek- en aanpasmogelijkheden.
 Integratie in STIR-btw met directe opzoekmogelijkheden voor alle medewerkers
KMO, GO, NCO en BBI.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Optimaliseren van de schermen in de toepassing, zoals handigere lijsten en extra email meldingen bij wijzigingen.
Initiatief 3: Optimaliseren van BOW
Voorzien voor 2017:
 Nieuwe interacties met belastingplichtigen d.m.v. fiches die ze via MyMinfin zullen
kunnen consulteren en met de indieners via de schermen van BOW. Sommige
bestaande fiches worden verrijkt met bv. de referentie van de schenker in het kader
van giften of de beschikbare informatie over de familiale samenstelling voor de
kosten van kinderopvang. We zullen ook nieuwe fiches creëren (bv. fiche voor de
deeleconomie).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Dit laat toe om sneller opzoekingen te verrichten en om de herkenningsgraad van de
NN’s te verhogen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Een betere identificatie van de schenkers van giften laat toe om de voorafinvulling in
TOW en via het VVA te verbeteren ten voordele van de burger.
Initiatief 4: Optimaliseren van TAXI
Voorzien voor 2017:
 De analyse voor de ontwikkeling van een ‘pool’ van taken wordt gerealiseerd in het
kader van de BuCa 2018.
 Bij de opening van TAXI verschijnt een synthese van de status van het dossier, via
informatie uit toepassingen zoals STIRCO, Workflow Geschillen, My Rent … .
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Voor onze briefwisseling wordt voorzien gebruik te maken van een nieuwe ‘editor’
om de creatie van gepersonaliseerde brieven (o.a. vragen om inlichtingen (332,
332TER), berichten van wijziging, aanslagen van ambtswege wegens ontbreken van
aangifte, boeteberichten (440, 440B1), …) te vergemakkelijken en een dubbele
verzending naar feitelijk gescheiden koppels of voorlopige bewindvoerders (zowel
centraal als lokaal) mogelijk te maken.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De taken van de medewerkers worden vergemakkelijkt en geautomatiseerd. De
toepassing is efficiënter.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Brieven naar burgers worden gepersonaliseerd waardoor de leesbaarheid verbetert.
De dienstverlening wordt verbeterd dankzij de dubbele verzending.
Initiatief 5: Optimaliseren van BIZTAX
Voorzien voor 2017:
 In de loop van 2017 voorzien we een ontwikkeling die zal toelaten om boetes
automatisch in te kohieren en de opvolgingstabellen m.b.t. de overtredingen
automatisch te updaten. We voorzien ook een link met de toepassing STIR-INT.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers moeten niet langer instaan voor de manuele inkohiering van de
boetes en de manuele ingave van de rang van de overtreding in de opvolgingstabel.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De uit het buitenland ontvangen inlichtingen worden opgenomen in de toepassing
Biztax.

Initiatief 6: Optimaliseren van STIR-btw
Voorzien voor 2017:
 Consultatie van binnenkomende en buitengaande ‘Nieuwe Vervoermiddelen’ (MTN)
via de rubriek Fiscale gegevens van STIR-btw.
 We zullen de aangifte 106.3 voor nieuwbouw openstellen.
 In geval van verhuis van een btw-plichtige draagt STIR-btw de openstaande taken
automatisch over naar de nieuwe bevoegde dienst.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De gegevens voor de MTN worden gecentraliseerd in STIR-btw voor consultatie van
het fiscale dossier. De aan een medewerker toegekende taken worden, in geval van
verhuis, automatisch getransfereerd naar de nieuwe bevoegde dienst.
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Initiatief 7: Vervolledigen BV-F
Gerealiseerd in 2016:
 Project BV-F 2016: we zijn gestart met de ontwikkeling van de toepassing BV-F.
 Enkele functionaliteiten zullen we in de acceptatie-omgeving opnemen:
o linken met brondata;
o voorbereiding van lijsten met te behandelen anomalieën.
Voorzien voor 2017:
 Integratie van losstaande toepassing (steunzones) in BV-F.
 Uitbreiden van BV-F wat betreft:
o boetes en belastingverhogingen;
o geschillen;
o documenten;
o statistieken en opvolging.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ter beschikkingstelling van de back office toepassing BV-F die de elektronische
opvolging van het dossier van de belastingplichtige voor bedrijfsvoorheffing toelaat.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Verbetering van de dienstverlening t.a.v. mandatarissen en belastingplichtigen op
het vlak van bedrijfsvoorheffing.

Initiatief 8: Optimaliseren van STIR-Controle
Voorzien voor 2017:
 Er is voorzien te ontwikkelen:
o bibliotheek en beheer van uitgaande brieven / documenten
o de implementatie van een controleverslag in STIRCO
o de mogelijkheid om meerdere documenten tegelijkertijd op te laden
o het ter beschikking stellen van dynamisch configureerbare resultaatfiches
o een generieke ‘link’ die toestaat om in Biztax en TAXI ter laten weten dat een
dossier gecontroleerd is in STIRCO
o upload opdrachten en bijlagen in STIRCO met mogelijkheid voor update
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers zullen gemakkelijk hun werk in STIRCO kunnen oplijsten en
daardoor minder tijd verliezen aan administratie. We willen de tijd, die een
medewerker nodig heeft om voortdurend andere toepassingen aan te spreken, sterk
inkorten.
Initiatief 9: Optimaliseren van STIRON-btw
Voorzien voor 2017:
 De inschrijving van de argumenten wordt meer leesbaar.
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Een beter overzicht van de ingegeven beslissingen en twee extra validatieregels
worden toegevoegd (vb. datum ontstaan schuld voor het bereken van de uiterste
verjaringsdatum).
Het wachtregister wordt uitgebreid met een nieuwe toewijzigingsregel (betaling die
deel uitmaakt van een bijzondere rekening voor een definitieve afsluiting) voor de
betalingen. Dit kan gebruikt worden in de opmaak van de bijzondere rekening.
Hierdoor worden de boeten en intresten correcter berekend.
Een nieuwe regel van opnulzetting inzake verjaring van teruggaaf.
Er wordt een extra aanduiding voorzien inzake de validatie van een bijzondere
rekening zonder een boete.
Een pop-up voor de ingave van een motivering ter heropening van een bijzondere
rekening.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het werk wordt meer geautomatiseerd. Betere gegevens zullen worden
weergegeven. Wij zullen een betere controle kunnen uitoefenen op teruggaaf van
btw welke is verjaard.
Initiatief 10: Entiteit BNI
Voorzien voor 2017:
 Analyse en ontwikkeling van de entiteit BNI om de doelgroep te identificeren,
namelijk de personen onderworpen aan de BNI-NP. In 2017 zullen we parallel werken
(oud en nieuw systeem) met het oog op het invoeren van de entiteit BNI als
referentie in 2018.
 Ook het automatisch behandelen van registratieformulieren is voorzien.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 In 2018 zullen de medewerkers toegang hebben tot een nieuw platform. Het
manueel encoderen zal daardoor beperkter worden.
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3.2.5 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING 17: Analyseren van de processen en in kaart brengen van de
risico's en controlemaatregelen
We voorzien in 2017 een risicoanalyse voor de processen 20 & 111 en een uitwerking van een
uniforme aanpak voor kwaliteitscontrole van de uitgevoerde beheerstaken binnen AAFisc. We
participeren eveneens in de transversale doelstelling waarvoor meer details beschikbaar zijn in het
bestuursplan van de stafdienst B&BC.
Initiatief 1: Risicoanalyse voor processen 20 en 111
Gerealiseerd in 2016:
 Alle processen AAFisc (behalve P112 – lead AA D&A en P17, 18, 19) een eerste keer
geanalyseerd, bestaande controlemaatregelen geïdentificeerd en nieuwe
controlemaatregelen gepland.
Voorzien voor 2017:
 Risicoregister van de processen 20 en 111.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Grotere bewustwording van begrippen ‘interne controle’ en
‘beheersingsmaatregelen’
Initiatief 2: Aanpak 'quality control' binnen AAFisc
Gerealiseerd in 2016:
 1e draft behoefteanalyse samen met ICT.
Voorzien voor 2017:
 Behoefteanalyse finaliseren zodat we een nieuwe toepassing voor kwaliteitscontrole
van de beheerstaken kunnen ontwikkelen in 2018.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Momenteel niets (analysefase).
 Vanaf 2018 (als de nieuwe toepassing in productie zal zijn): de medewerkers zullen
feedback krijgen en zullen zich kunnen verbeteren.

ORGANISATIEDOELSTELLING 18: BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERNE
CONTROLE SYSTEEM ( MET AANDACHT VOOR HET IDENTIFICEREN VAN DE KPI'S EN KRI'S, HET RISK
MANAGEMENT , DE EVALUATIE VAN DE CONTROLEOMGEVING EN HET OPZETTEN VAN EEN
DOELTREFFEND MONITORINGSYSTEEM )
We participeren in de transversale doelstelling waarvoor meer details beschikbaar zijn in het
bestuursplan van de stafdienst B&BC. Het voorziet in 2017 voor ons een inschatting van de maturiteit
van de interne controleomgeving. Daarnaast zullen we de KRI/KCI’s verder uitwerken en zullen we in
de diensten een aantal monitoringacties uitvoeren.
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Initiatief 1: Zelfinschatting interne controlesysteem - verder uitwerken van KRI/KCI monitoringacties QC
Gerealiseerd in 2016:
 Vóór 2016 maakten we al 4 keer een inschatting van de interne controleomgeving. In
2016 begonnen we met de identificatie van KRI/KCI. We voerden monitoringacties
uit m.b.t. aangifteverplichtingen van curatoren en kwaliteitscontroles in proces 20.
Voorzien voor 2017:
 Zelfinschatting interne controlesysteem.
 Verder uitwerken van KRI/KCI.
 Monitoringacties kwaliteitscontrole in proces 111 en B57.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere beheersing van de activiteiten – procesverbetering.

Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING 19: OPMAKEN EN UITVOEREN VAN EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN
‘WERKLASTMETING ’
In 2016 actualiseerden we de normen voor de operationele diensten en realiseerden we een
werklastmeting voor de processen 38 en 42. In 2017 zullen we de resultaten verder analyseren om zo
ook normen per product te bepalen voor de technische diensten. Daarnaast zullen we de
werklastmeting voor P110 afronden en zullen we de eerste resultaten analyseren.
Initiatief 1: Werklastmeting OEO-diensten
Gerealiseerd in 2016:
 Werklastmeting voor P38 en P42 en eerste analyse van de resultaten.
 Lancering van de werklastmeting voor P110.
Voorzien voor 2017:
 Grondige analyse van de resultaten van de werklastmeting van P38 en P42 om
normen per product te kunnen bepalen.
 Eerste analyse van de werklastmeting voor P110.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Evenwichtigere verdeling van de werklast.
Initiatief 2: Werklastmeting dienst OCC
Voorzien voor 2017:
 Opstarten van de werklastmeting voor de dienst OCC.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers OCC vullen timesheets in.
Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting
ORGANISATIEDOELSTELLING 20: MONITOREN VAN DE PROCESSEN VIA PROCESINDICATOREN
In 2016 bepaalden we procesindicatoren voor de operationele processen. In 2017 zullen we ze
implementeren en plannen we eenzelfde oefening voor de centrale processen.
Initiatief 1: Invoeren procesindicatoren
Gerealiseerd in 2016:
 Definiëren van procesindicatoren voor de operationele processen.
Voorzien voor 2017:
 Implementeren van procesindicatoren voor operationele processen (cf. Masterplan
Procesindicatoren).
 Definiëren procesindicatoren voor centrale processen (Cf. Masterplan
Procesindicatoren).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het periodiek opvolgen van de procesindicatoren moet leiden tot betere en
efficiëntere processen; dit heeft op zijn beurt een directe impact op de activiteiten
van de medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Het verbeteren van de processen heeft o.a. ook tot doel dat we externe stakeholders
sneller en kwaliteitsvoller kunnen bedienen.
Artikel 44. Optimaliseren en opvolgen van de uitgaven, de begroting en de boekhouding van de
FOD Financiën
ORGANISATIEDOELSTELLING 21: PROFESSIONALISEREN VAN DE BOEKHOUDING VAN DE FISCALE EN NIET
FISCALE OPBRENGSTEN EN TIJDIG , ACCURAAT EN VOLLEDIG REFLECTEREN IN DE ALGEMENE EN BUDGETTAIRE
BOEKHOUDING VAN DE STAAT ( O. A. DE AANSLUITING VAN DE NODIGE ICT-TOEPASSINGEN IN HET FEDERAAL
BOEKHOUDSYSTEEM FEDCOM)
In 2017 zullen we de verbinding van STIRON module 2 met FEDCOM finaliseren.
Initiatief 1: Integratie FEDCOM - STIRON module 2
Gerealiseerd in 2016:
 Integratie FEDCOM - MOSS gerealiseerd en voorbereidingen voor integratie FEDCOM
- STIRON module 2.
Voorzien voor 2017:
 Tests + go live.
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3.2.6 CRM (K2)

Artikel 47. Verbeteren van de beschikbaarheid van onze diensten
ORGANISATIEDOELSTELLING 22: VERBETEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID TOT ONZE DIENSTEN
We willen een kwalitatieve dienstverlening garanderen en plannen in 2017 een aantal initiatieven om
de toegankelijkheid van onze diensten verder te verbeteren.
Initiatief 1: TOW-ambtenaar voor doven en slechthorenden - uitbreiding
initiatieven
Gerealiseerd in 2016:
 Permanente dienstverlening gelanceerd.
 Opstarten van de ringleiding (slechthorenden).
Voorzien voor 2017:
 Uitbreiding van de dienstverlening aan doven en slechthorenden naar een aantal
locaties.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Uitbreiding naar locaties toe, dus impact voor medewerkers van de nieuwe locaties
die op een nieuwe manier moeten werken voor het onthaal van deze specifieke
doelgroep.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Betere dienstverlening in de nabije omgeving.

Initiatief 2: Dienstencatalogus P, KMO, GO
Voorzien voor 2017:
 Opmaak en publicatie van een dienstencatalogus voor de doelgroepen P, KMO & GO.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De diensten aangeboden door onze administratie en het daarvoor te gebruiken
kanaal zijn gekend bij onze medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Betere toegankelijkheid voor de burger. De belastingplichtige weet tot wie hij zich
moet richten voor een bepaald probleem en weet ook welk kanaal hij kan gebruiken.
Initiatief 3: Volumemeting F2F contacten via front office
Voorzien voor 2017:
 Om de contacten met de gebruikers te verbeteren en te sturen is correcte informatie
cruciaal. We verwerven inzicht in het aantal F2F-contacten om deze in de toekomst
optimaal te behandelen.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers van front offices zullen het volume F2F-contacten bijhouden.
Initiatief 4: Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid
Voorzien voor 2017:
 Verhogen van de telefonische bereikbaarheid door het voorbereiden van de
invoering van één centraal telefoonnummer voor alle telefonische contacten:
o identificeren van de thema’s/ V&A die voor de doelgroep KMO/GO door het
contactcenter beantwoord kunnen worden en identificeren van de
mogelijkheden om via een IVR te antwoorden.
 Optimaliseren van het cascadesysteem telefonie per centrum en analyseren om een
nieuw systeem te implementeren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere organisatie van de dienstverlening binnen de diensten.
 De medewerkers opgenomen in de cascade beantwoorden alle oproepen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Betere informatie ter beschikking voor belastingplichtigen. Betere dienstverlening.

Initiatief 5: Communicatie via e-mail structureren
Voorzien voor 2017:
 Uitwerken van een duidelijk kader (wat kan/mag per e-mail verstuurd worden) &
procedure voor het gebruik van e-mail (integreren in procedurebeschrijvingen) zodat
we dit kanaal op een uniforme manier gebruiken.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Doeltreffendheid/efficiëntie in de dagelijkse werking.
Artikel 48. Inzetten op interactie, dialoog en feedback
ORGANISATIEDOELSTELLING 23: OPBOUWEN VAN EEN ‘KLANTENINZICHT ’ OM ZO ENERZIJDS HET
AANBOD MAXIMAAL OP DE BEHOEFTEN TE KUNNEN AFSTEMMEN EN ANDERZIJDS GEPAST TE KUNNEN
AGEREN

Vanaf 2017 neemt AAFisc initiatieven om een inzicht te krijgen in de behoeften en/of tevredenheid
van haar onderscheiden doelgroepen enerzijds via tevredenheidsenquêtes voor de meest gebruikte
e-gov toepassingen en anderzijds via het stakeholdersoverleg dat reeds in de D2D werd geïntegreerd.
Initiatief 1: Tevredenheidsenquêtes voor meest gebruikte e-gov toepassingen
Voorzien voor 2017:
 Opbouwen van een inzicht in de behoeften en/of tevredenheid van haar
onderscheiden doelgroepen door het integreren van tevredenheidsenquêtes in de
meest gebruikte e-gov toepassingen met het oog op een periodieke verbetering:
tevredenheidsenquête in TOW 2017.
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Inhoudelijk definiëren van tevredenheidsenquêtes voor integratie in BIZTAX en
INTERVAT in 2018. Het is onze doelstelling enerzijds de tevredenheid te meten van
de gebruikers van BIZTAX en INTERVAT en anderzijds hun input te capteren voor
eventueel nieuw te ontwikkelen functionaliteiten.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De taxatieagent onderkent op deze wijze de tevredenheid van de stakeholder (TOW).
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 'Stakeholders kunnen op deze wijze hun tevredenheid/ ongenoegen uitdrukken
(TOW)

Artikel 49. Sensibiliseren van doelgroepen in functie van hun situatie, noden en gedrag
ORGANISATIEDOELSTELLING 24: ANALYSEREN VAN DE GEDRAGINGEN VAN DE DOELGROEP KMO
MET HET OOG OP HET UITWERKEN VAN EEN GERICHTE DIENSTVERLENINGSAANPAK OP MAAT VAN DE
ONDERSCHEIDEN ( SUB-) DOELGROEPEN

Om voormeld ‘klanteninzicht’ op te bouwen voorziet AAFisc ook initiatieven die toe moeten laten
een inzicht op te bouwen in de gedragingen van haar onderscheiden (sub-)doelgroepen.
Initiatief 1: In kaart brengen (sub-)doelgroepen en hun gedragingen
Gerealiseerd in 2016:
 Opzetten van de structuur en werkmethode.
 Bepalen van de visie en doelstellingen.
Voorzien voor 2017:
 Analyse van de gegevens van de doelgroep KMO en identificatie van het gedrag
binnen het beheer met het oog op het gerichter communiceren naar onze
doelgroepen en/of onze beheerstaken doeltreffender/efficiënter te maken.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Optimalisatie van uit te voeren taken door de medewerkers.
 Verminderen van het aantal klachten van de belastingplichtigen.
 Minder taken doorsturen naar de back office.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Belastingplichtigen/btw-plichtigen: verhoging van de compliance.
 Daling van het aantal klachten.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 25: SELF SERVICE MAXIMAAL UITBOUWEN
AAFisc beschikt reeds over een uitgebreid aanbod kwalitatieve e-services voor het vervullen van de
aangifteplicht/fiscale verplichtingen. We stellen immers vast dat een goed uitgebouwde ‘self service’
m.b.t. rechten en plichten van een (sub-)doelgroep niet alleen ons dienstverleningsniveau op zou
krikken maar ook F2F contacten in onze kantoren zou kunnen vervangen.
Initiatief 1: Duidelijke communicatieaanpak m.b.t. rechten en plichten
Voorzien voor 2017:
 Duidelijke communicatie rechten en plichten voor starters (informatiepakket).
 Andere ‘subdoelgroepen’ met specifieke noden in kaart gebracht.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Tijdswinst (de starters zullen beter op de hoogte zijn dankzij de brochure).
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De starters zullen beter op de hoogte zijn dankzij de brochure.

ORGANISATIEDOELSTELLING 26: MOGELIJKHEDEN ONDERZOEKEN OM EEN TRANSVERSAAL PROJECT
ROND NUDGING OP TE STARTEN EN UITTESTEN VAN MIDDELEN AANGEREIKT DOOR DE NUDGE
THEORIE OM GEDRAGSWIJZINGEN TOT STAND TE BRENGEN

AAFisc participeert in de transversale doelstelling waarvoor de coördinatie bij de AA I&I ligt. Heel
specifiek zullen we het initiatief m.b.t. de herinneringsbrieven in de PB dat vorig jaar werd opgestart
in 2017 verderzetten. Daarnaast werken we i.h.k.v. de PB-aangifte een algemene sensibilisering rond
de besteding van de belastingbijdrage uit.
Initiatief 1: Evolueren naar gepersonaliseerde correspondentie
Gerealiseerd in 2016:
 Herinneringsbrieven aangifte 2016:
o Verzending nieuwe typebrieven.
o Analyse effecten nieuwe brieven.
Voorzien voor 2017:
 Op basis van de analyse van de resultaten van de herschreven
herinneringsbrieven van 2016, zullen er nieuwe modellen van
herinneringsbrieven uitgewerkt worden
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Sensibilisering van de belastingplichtige betreffende de fiscale gevolgen van het niet
indienen van de aangifte.
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Initiatief 2: Waarvoor dienen belastingen
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkeling van een pop-up (voor TOW) en een brochure (voor de papieren
aangifte) die de belastingplichtige informeert over de besteding van zijn
belastingbijdrage.
o Experimentele setting:
 Een deel van de TOW-gebruikers krijgt deze informatie vóór het
invullen van de aangifte, en een deel erna. Zo kunnen we
onderzoeken of de informatie een effect heeft op de compliance bij
het invullen van de aangifte.
 Wanneer de belastingplichtige die de info heeft gekregen voordat
hij/zij de aangifte invulde gemiddeld (significant) meer inkomsten of
minder kosten aangeeft, kunnen we besluiten dat deze info de
compliance verhoogt.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De BP wordt geïnformeerd inzake het maatschappelijk toewijzen van de belastingen.
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3.2.7 Rechtszekerheid en privacy (K3)

Artikel 52. Optimaliseren van de geschillenbehandeling
ORGANISATIEDOELSTELLING 27: ANALYSEREN EN UNIFORMISEREN VAN DE BEHANDELING VAN DE
GESCHILLEN BINNEN DE FOD FINANCIËN
Onze administratie neemt de lead voor deze transversale doelstelling waarbij het de bedoeling is om
het proces voor geschillenbehandeling binnen onze FOD maximaal te uniformiseren. Dit initiatief,
opgestart in 2016, zullen we in 2017 verder concretiseren.
Initiatief 1: Transversale doelstelling: P110 - geharmoniseerd proces voor AAFisc,
AA BBI, AA DA & AA I&I
Gerealiseerd in 2016:
 Oprichting van een werkgroep en verzameling van de informatie.
Voorzien voor 2017:
 Een uniform geschillenproces en een onderliggende werkprocedure ter beschikking
stellen van de verschillende administraties.

46

3.2.8 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
ORGANISATIEDOELSTELLING 28: SELF SERVICE MAXIMAAL UITBOUWEN
MyMinfin verder uitbouwen om zo te komen tot ‘mijn online fiscaal dossier’ is een strategisch
objectief van onze administratie. In 2017 plannen we een aantal concrete initiatieven:



optimaliseren van de indiening van een online bezwaarschrift
uitbreiding van het aantal documenten die we via MyMinfin(Pro) ter beschikking
stellen
 het kanaliseren van de toegang tot TOW via MyMinfin (cf. bestuursplan SD ICT).
Deze laatste twee initiatieven zijn opgenomen in het transversaal initiatief m.b.t. MyMinfin dat door
de stafdienst ICT wordt opgenomen.
Daarnaast zullen we in 2017 een aantal pistes verder analyseren zodat we hiervoor concrete input
kunnen leveren aan de stafdienst ICT (voor opname in de transversale business cases) met het oog
op een realisatie vanaf 2018.
Initiatief 1: Indienen van een bezwaarschrift via MyMinfin
Gerealiseerd in 2016:
 Lancering van de nieuwe MyMinfin met de mogelijkheid elektronisch een
bezwaarschrift in te dienen. In 2016 was deze functionaliteit enkel beschikbaar
voor de belastingplichtige zelf.
Voorzien voor 2017:
 Betere presentatie van de documenten, aanpassing van de filter (datum van
uitvoerbaarverklaring i.p.v. AJ) en uitbreiding van de mogelijkheid elektronisch
een bezwaarschrift in te dienen naar de mandatarissen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Mandatarissen kunnen voor hun klanten elektronisch een bezwaarschrift
indienen.
Initiatief 2: Uitbreiden MyMinfin(Pro) om zo te evolueren naar 'mijn online fiscaal
dossier'
Gerealiseerd in 2016:
 Lancering van de nieuwe MyMinfin.
 Analyse voor TOW.
 Inventaris van elektronische documenten, consulteerbaar via MyMinfin.
Voorzien voor 2017:
 Alle info waarover FOD FIN i.h.k.v. internationale gegevensuitwisseling beschikt
beschikbaar stellen in MyMinfin: voorbereiding BUCA voor input transversale
BUCA MyMinfin & BUCA STIR-INT.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Door de ter beschikking stelling van informatie via MyMinfin en MyMinfinPro:
vermindering van het aantal contacten met de belastingplichtige, omdat die
informatie beschikbaar is in zijn/haar fiscaal dossier.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De belastingplichtige heeft toegang tot de internationale fiches in het bezit van FOD
FIN.
 Een enkel toegangspunt tot TOW.
 Meer informatie beschikbaar via MyMinfin en MyMinfinPro.
 Verbetering van de dienstverlening.
Initiatief 3: Aanbieden van een elektronisch kanaal (MyMinfin & MyMinfinPro) voor
alle andere specifieke interacties
Voorzien voor 2017:
 Analyse van alle specifieke interacties waarvoor er nog geen elektronisch kanaal
beschikbaar is.
 Opmaak van een implementatieplan zodat we tegen medio 2017 een concrete
business case kunnen opmaken en de realisatie begin 2018 kan worden aangevat.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 2017: nog niets.
 In de toekomst: documenten/formulieren geïntroduceerd via elektronische kanaal
niet meer via papier.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 2017: nog niets.
 In de toekomst: documenten/formulieren geïntroduceerd via elektronisch kanaal,
niet meer via papier.
Initiatief 4: TOW EASY
Voorzien voor 2017:
 Vereenvoudiging van Tax-on-web. Als eerste scherm, bij het openen van de aangifte
tonen we de burger een overzicht van alle vooraf ingevulde gegevens en van alle
codes die hij vorig jaar ook indiende (indien ze nog bestaan in de huidige aangifte).
Vanuit dit scherm is het mogelijk:
o om die codes opnieuw in te vullen voor dit aanslagjaar, en
o indien alles volledig is kan hij zijn aangifte rechtstreeks vanuit dit scherm
indienen.
Op die manier moet de belastingplichtige niet alles zoeken en moet hij niet navigeren
doorheen de vakken.


Als de belastingplichtige nieuwe codes wil toevoegen, verwijzen we hem alsnog
verder naar de klassieke vakken.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Een vereenvoudiging door de vooraf ingevulde codes en de codes die werden
ingegeven in het voorgaande jaar te presenteren (indien de situatie van de
belastingplichtige niet verandert in vergelijking met het voorgaande jaar).
Initiatief 5: e-certificaat
Voorzien voor 2017:
 Formulieren 450/451 - Aanvraag voor een btw-vrijstelling: invoeren verplichting om
aanvraag elektronisch in te dienen.
 Ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor de behandeling van de ingediende
aanvragen: analyse.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Diplomaten moeten hun aanvragen elektronisch indienen.

ORGANISATIEDOELSTELLING 29: UITBREIDEN DIGITAAL DIENSTVERLENINGSAANBOD
Parallel met het voorgaande focussen we in 2017 ook op een aantal quick wins voor attesten die in
grote aantallen worden aangevraagd en gaan we na of we, op korte termijn, formulieren kunnen
digitaliseren die momenteel niet ‘only once compliant’ zijn.
Initiatief 1: Gestandaardiseerde fiscale attesten
Voorzien voor 2017:
 Op vraag van instellingen (mutualiteiten, huisvestingsmaatschappijen, gemeenten …
via de tussenpersoon KSZ) die de inkomsten van hun huurders moeten kennen om
hen sociale voordelen toe te kennen, zullen we gestandaardiseerde attesten
ontwikkelen waartoe deze instellingen online toegang zullen hebben.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Op termijn, een vermindering van het aantal gevraagde duplicaten van het
aanslagbiljet door de belastingplichtigen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Op termijn zullen deze instellingen geen individuele duplicaten van het aanslagbiljet
meer moeten aanvragen (of enkel nog in uitzonderlijke gevallen), zo kunnen ze hun
dossiers veel sneller op elektronische wijze behandelen.
Initiatief 2: Attesten 5000 FR
Voorzien voor 2017:
 Automatisering bij het vervolledigen van het attest 5000 FR.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Geen manuele vervolledigen meer in de diensten van +/- 15.000 attesten 5000FR (*3
exemplaren = 45.000 in totaal).
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Geen manuele behandeling meer van afgeleverde attesten.
Initiatief 3: Voorbereiden digitalisering formulieren die niet only once compliant
zijn
Gerealiseerd in 2016:
 Analyse formulieren op FinForm.
 Opmaak lijst te schrappen/te behouden formulieren op FinForm.
 Toetsing formulieren aan only once principes.
Voorzien voor 2017:
 Formulieren (Shape) - Certificaat 151 - in samenspraak met AAD&A digitaliseren:
analyse
 Formulieren 276 CONV/DIV/INT/R digitaliseren: analyse
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Formulieren (Shape) - Certificaat 151:
o In 2017 nog niets (analysefase).
o Op termijn: introductie ook mogelijk via elektronisch kanaal & minder
papieren formulieren.
 Formulieren 276 CONV/DIV/INT/R:
o In 2017 nog niets (analysefase).
o Op termijn: geen encodering van de gegevens meer.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Formulieren (Shape) - Certificaat 151:
o In 2017 nog niets (analysefase).
o Op termijn: introductie ook mogelijk via elektronisch kanaal & minder
papieren formulieren.
 Formulieren 276 CONV/DIV/INT/R:
o In 2017 nog niets (analysefase).
o Op termijn:
 digitaal in bulk ingeven van de gegevens door financiële instellingen
 attest niet meer afprinten
 snellere verwerking van de teruggaven
ORGANISATIEDOELSTELLING 30: OPTIMALISEREN VAN ONZE BESTAANDE E -GOV TOEPASSINGEN
Net als de voorbije jaren zetten we ook in op het verder optimaliseren van onze e-gov toepassingen.
Initiatief 1: TOW 2017
Voorzien voor 2017:
 Verbeteren van bestaande wizards en het creëren van bijkomende wizards.
 We zullen nudging boodschappen gebruiken tijdens de invulperiode van TOW.
 We passen de weergave van codes aan per regio.
 Een barcode wordt afgedrukt op het samenvattend rapport om de
scanningsprocedure te vereenvoudigen.
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Grotere gebruiksvriendelijkheid en snellere ingave van de aangiftegegevens via de
wizard.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers moeten geen tussenbladen meer afdrukken om het samenvattend
rapport met bijlagen te verzenden. Gezien de systematische verzending naar de
scanning zal het klassement niet meer nodig zijn.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing en we nodigen de
burger uit om een enquête in te vullen (cf. supra).
Initiatief 2: VVA 2017
Voorzien voor 2017:
 We implementeren een nieuwe batch om 2 statistieken te trekken en een scherm zal
toelaten om de uitsluitingsoorzaken voor een gegeven belastingplichtige te
visualiseren.
 De uitsluiting van VVA’s door informatie afkomstig van STIR-INT gebeurt
automatisch.
 Het portaal van de voorafinvulling is verbeterd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 We vergemakkelijken het werk van medewerkers doordat, in het geval van een
akkoord, de belasting direct wordt ingegeven.
 De medewerkers komen weinig of niet tussen in dossiers VVA.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De belastingplichtigen moeten geen aangifte meer invullen. Ze moeten enkel het aan
hen voorgelegde voorstel verifiëren. Als ze wijzigingen aan de gegevens willen
doorvoeren, moeten ze het daartoe voorziene formulier of het formulier via TOW
vervolledigen.
Initiatief 3: E 604 B - C
Gerealiseerd in 2016:
 Voorbereidende fase
 Ontwikkeling en in productiestelling van het formulier E604A.
Voorzien voor 2017:
 In productiestelling van 604B en herwerking van het formulier 604C en de bijhorende
verklarende nota.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Teams beheer: gebruik van een nieuwe versie van de applicatie 604B.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Ondernemingsloketten: gebruik van een nieuwe versie van de applicatie 604B.
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Initiatief 4: Intervat
Voorzien voor 2017:
 We presenteren de twee verschillende indieningswijzen, ofwel via schermen (voor de
individuele documenten) ofwel via XML (voor alle type documenten in batch) op
basis van een nieuw datamodel. Bovendien voorzien we een Engelstalige versie van
Intervat alsook nieuwe waarschuwingen en validaties.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers beschikken over gegevens van betere kwaliteit met eventueel
bijkomende uitleg. Mogelijkheid om een commentaar van de belastingplichtige weer
te geven, wat de behandeling van anomalieën vergemakkelijkt.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De btw-plichtigen moeten bepaalde ingevulde velden verantwoorden. Voor de
buitenlanders zal een Engelstalige versie beschikbaar zijn. De 2 verschillende
indiendingswijzen laten toe, voor degenen die in batch indienen, om in geval van
fouten alle documenten te accepteren met uitzondering van de documenten met de
fout erin. De toepassing is gebruiksvriendelijker.
Initiatief 5: Rv-on-web
Voorzien voor 2017:
 Onze doelstelling is om over een stabielere toepassing te beschikken en de
gebruiksvriendelijkheid voor de interne en externe klanten te verbeteren. Bovendien
zullen we het aangifteformulier herzien en standaardiseren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het aangifteformulier via RV-on-Web is gebruiksvriendelijker (o.a. ingave papieren
aangifte) en zal het aantal recht te zetten fouten van belastingplichtigen
verminderen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Gebruiksvriendelijker aangifteformulier via RV-on-Web.
Initiatief 6: FINELTS
Voorzien voor 2017:
 Optimalisatie van de toepassing en de invoering van verschillende controles van de
gegevens.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ter beschikkingstelling van de informatie en optimalisering van de toepassing
(minder tickets).

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Een gebruiksvriendelijkere toepassing.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 31: INVOEREN VAN EEN ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
Een elektronische handtekening is onontbeerlijk om naar een paperless organisatie te evolueren.
Samen met de stafdienst ICT en met SCC gaan we na wat de mogelijke pistes zijn.
Initiatief 1: POC e-signature
Gerealiseerd in 2016:
 Lancering van het project.
Voorzien voor 2017:
 Analyse van de resultaten van de functionele analyse en de impactanalyse.
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3.2.9 Kennisbeheer (I2)
Artikel 54. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING 32: STIMULEREN VAN KENNISDELING DOOR HET OPZETTEN VAN
NETWERKEN

Onze administraties P en KMO zullen in 2017 expertennetwerken opzetten en netwerken met de
afdelingshoofden.
Initiatief 1: Opzetten expertennetwerk
Gerealiseerd in 2016:
 Selectie/interviews van experten A3.
 Haalbaarheidsstudie voor de toepassing van een ticketingsysteem.
Voorzien voor 2017:
 Opzetten van een netwerk van experten P binnen de centra P en van een
samenwerking met de administratie KMO, de centrale diensten en BuPa P&O.
 Opzetten van een netwerk van experten KMO binnen de centra KMO en van een
samenwerking met de administratie P, de centrale diensten en BuPa P&O.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere kennisoverdracht.
 Ondersteuning ‘expertise materie PB’ voor de behandeling van complexe dossiers en
voor de organisatie van lokale opleidingen. In samenwerking met de experten van de
Administratie KMO.
 Ondersteuning ‘expertise materie VENB en btw’ voor de behandeling van complexe
dossiers en voor de organisatie van lokale opleidingen.
 Het expertennetwerk i.s.m. de centrale diensten laat toe om snel een standpunt in te
nemen over complexe dossiers/thema’s.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Belastingplichtigen/btw-plichtigen: snellere behandeling en betere kwaliteit van de
dossiers (uniforme en efficiënte toepassing van de fiscale wetgeving en een gelijke
behandeling van alle belastingplichtigen).
 Mandatarissen: snellere behandeling en betere kwaliteit van de dossiers.
Initiatief 2: Opzetten netwerk afdelingshoofden Beheer & afdelingshoofden
Controle/Expertise
Gerealiseerd in 2016:
 Selectie afdelingshoofden A4.
Voorzien voor 2017:
 Opzetten netwerk afdelingshoofden Beheer & afdelingshoofden Controle/Expertise.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ondersteunen van de medewerkers in de afdelingen Beheer en Controle/Expertise.
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3.2.10 Organisatieontwikkeling (I3)

Artikel 55. Verder ontwikkelen van de organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 33: VERFIJNEN VAN DE DOELGROEPEN KMO - GO
Na invoering van de doelgroepgerichte organisatiestructuur blijkt dat een verdere verfijning van de
criteria van de doelgroepen KMO-GO wenselijk is.
Initiatief 1: Verfijning criteria doelgroepen GO/KMO
Gerealiseerd in 2016:
 Voorbereidende analyse en voorstellen geformuleerd door de administratie GO.
Voorzien voor 2017:
 Opstarten werkgroep GO/KMO en analyse input KMO.
 In afwachting van herziening doelgroep eventueel samenwerkingsprotocol voorzien
voor beperkte categorieën (ziekenhuizen, havens, e.d.) en verfijning doelgroepen
GO/KMO + impactanalyse toepassing berekening doelgroep.
 Definitief voorstel tot verfijning doelgroepen met het oog op een implementatie op
01.01.2019.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Momenteel niets (analysefase).
 Vanaf 2019, coherente doelgroep laat efficiëntere werkwijze toe.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Momenteel niets (analysefase).
 Vanaf 2019, worden de belastingplichtigen op een meer aangepaste wijze behandeld
in overeenstemming met hun legitieme verwachting o.b.v. hun doelgroep.

ORGANISATIEDOELSTELLING 34: REALISEREN DUIDELIJKE BEVOEGDHEIDSSCHEIDING AAFISC <-> AA
I&I
We willen in 2017 in gezamenlijk overleg verdere stappen zetten in het realiseren van de duidelijke
bevoegdheidsscheiding tussen AAFisc en AA I&I.
Initiatief 1: Bevoegdheidsscheiding AAFisc <-> AA I&I
Gerealiseerd in 2016:
 Analyse van de over te dragen taken gemaakt.
 Impactanalyse van de overdracht op applicaties en werkmethodes in kaart gebracht.
Voorzien voor 2017:
 Overdracht van de bevoegdheid van inschrijving van beslissingen op de rekening
courant naar AAII.
 Automatisering van de samenwerking AAFisc - AAII op het vlak van de manuele
terugbetalingen inzake btw (stopzettingen, bijzondere rekeningen, invaliden...).
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Taken verschuiven naar AAII.
 Aangepaste werkmethodes.
 Papieren procedure van manuele teruggaven wordt vervangen door een
geautomatiseerd signaal in de toepassing.
ORGANISATIEDOELSTELLING 35: VOORBEREIDEN OVERDRACHT NAAR DE REGIO 'S
In 2017 willen we nauw betrokken worden bij de voorbereiding van de overdracht van de OV naar de
regio Brussel-Hoofdstad.
Initiatief 1: Voorbereiden van de overdracht in 2018 van de OV naar de regio
(Brussel)
Gerealiseerd in 2016:
 Opvolging van de vergaderingen georganiseerd door het observatorium en
antwoorden op de vragen van de regio’s. Verschuiving naar 2018 van de beslissing
omtrent de overdracht naar de regio Brussel-Hoofdstad die was voorzien op
01.01.2017.
Voorzien voor 2017:
 Voorbereiding van de overdracht van de bevoegdheid onroerende voorheffing naar
de regio Brussel-Hoofdstad.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Niets in 2017.
 Op termijn overdracht van bevoegdheid en in functie van de keuze van de regio
overdracht van personeel of budgettaire enveloppe.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Niets in 2017.
 Op termijn bevoegdheidsoverdracht naar de regionale administratie.
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4

ALGEMENE ADMINISTRATIE INNING EN INVORDERING

4.1 Inleiding
De literatuur is formeel: tijdens zijn carrière moet een manager een project vooropstellen en
realiseren voor de vernieuwing van zijn administratie of zijn dienst. Als administrateur-generaal heb
ik altijd geprobeerd om onze administratie te professionaliseren en te moderniseren, met als doel de
oprichting van een polyvalente structuur waarbinnen de medewerkers op een gelijke manier werken.
Geen scheiding meer tussen DB en btw, geen verschillende werkmethoden meer volgens de regio of
de dienst. Of het nu is voor onze medewerkers of onze stakeholders, de AAII moet zich voortaan
profileren met een uniforme structuur en met overeenstemmende werkmethoden.
Maar het woord ‘project’ is geen synoniem voor het woord ‘rigide’. Integendeel, niet alles is vanaf
het begin bepaald en het is beter om vooruit te gaan op basis van vaststellingen in plaats van een
star plan. Dit heb ik zelf meermaals ervaren dankzij interne dialoog. Acties of noden die in het begin
niet voorzien waren kunnen later effectief naar voor komen omdat ze beantwoorden aan de
uitgedrukte bezorgdheden.
Er is natuurlijk een risico: medewerkers zien niet voldoende waar ze naartoe gaan, waar wij naartoe
gaan. Dit is vaak het geval als men zich in een veranderingstraject bevindt waarbij nog niet alles op
voorhand beslist is. Om hun motivatie te behouden en ervoor te zorgen dat ze achter de
veranderingen staan, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: de doelstellingen moeten
expliciet zijn en er moet een samenhang bestaan tussen het project en zijn uitvoering.
Na de kanteling te hebben doorgevoerd, onze nieuwe organisatiestructuur te hebben opgericht en te
hebben gewerkt aan onze informaticatoepassingen, zal 2017 een jaar worden van stabilisatie van
onze structuren, van voortdurende evolutie van onze informaticatoepassingen (vooral FIRST) maar
ook, en vooral, van de implementatie van onze werkprocessen. In 2016 is de AAII inderdaad
geëvolueerd naar een procesgeoriënteerde administratie. Een nieuwigheid, en niet de minste, omdat
ze voorziet in de invoering van proceseigenaars. U begint overigens stilaan te wennen aan de
nomenclatuur van onze sleutelprocessen: 7 ‘inning’, 8 ‘uitgaven’, 9 ‘afsluitingen en verificaties’ en 31
‘invordering’. Maar dat volstaat niet! In 2017 gaan we in onze communicatie deze werkprocessen
verder benadrukken, en zij zullen ons in staat stellen om op identieke wijze te werken in al onze
diensten.
Gekoppeld aan deze nieuwigheden, blijven we ook werken aan de relatie met de burger. Het onthaal
van het publiek zal, in het kader van de oprichting van de infocenters, heroverwogen worden. Ook
zullen we de e-services, voornamelijk MyMinfin, verder ontwikkelen. En voor de meest hardleerse
burgers blijven we nudgingtechnieken ontwikkelen, waarvan de positieve resultaten uit 2016 ons
aanzetten om deze weg verder te bewandelen.
Dit is ook de manier waarop we het project Redesign van de regering kunnen ondersteunen, met de
bedoeling om van onze administratie een ‘shared service center’ te maken voor de inning en de
invordering voor de verschillende federale entiteiten.
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We kunnen al deze veranderingen en nieuwigheden niet realiseren zonder uw inzet. Ik weet dat u
gemotiveerd bent om ze te ondersteunen. Van mijn zijde verbind ik mij ertoe om hierover meer te
communiceren. De resultaten van de tevredenheidsenquête 2016 toonden immers aan dat dit nog
ontbreekt.
Luc De Dobbeleer
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4.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
4.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)

Artikel 27. Verder uitwerken van een gerichter beleid in de selectie van dossiers en te
ondernemen acties
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: STREVEN NAAR ÉÉN INVORDERINGS- EN INNINGSSTRATEGIE
Een invorderingsstrategie implementeren die, per bedrag, het minimum uit te voeren
invorderingsacties bevat, zowel voor de fiscale als de niet-fiscale schulden. Parallel een
inningsstrategie implementeren met uniforme regels inzake inning (aanwending).
Initiatief 1: Link tussen de Invorderingsstrategie – Proces invordering
In het streven naar een procesgeoriënteerde organisatie, willen we de activiteiten van proces
31 invordering integreren in de tabellen van de invorderingsstrategie.
Gerealiseerd in 2016:
 Bijwerken van de invorderingsstrategie voor directe belastingen en btw
o Aanpassen van de financiële drempels en de minimaal uit te voeren acties
Voorzien voor 2017:
 Toepassen van dezelfde invorderingsstrategie voor zowel fiscale als niet-fiscale
schulden
 Integreren van proces 31 in de tabellen van de invorderingsstrategie
o Minimaal uit te voeren invorderingsacties linken aan de respectievelijke
activiteitenblokken
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Implementeren van uniforme werkmethodes voor alle teams
 Versoepelen van de indiensttreding van nieuwe medewerkers door uniforme en
duidelijke werkmethodes aan te bieden
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Een gelijkere behandeling van de belastingplichtigen

Initiatief 2: Het opzetten en implementeren van een inningsstrategie
Zowel in het proces 7 (ontvangsten) als het proces 8 (uitgaven) stelt zich de vraag of een
teruggave of een (overschot van) betaling moet/kan worden aangewend op schulden
waarvoor een speciale omstandigheid geldt (nog niet vervallen, lopend afbetalingsplan …).
Voor de meest voorkomende situaties is het belangrijk uniforme regels op te stellen om te
bepalen of we wel of niet moeten aanwenden op een teruggave of betaling. Deze regels
inzake aanwendingen zijn gegroepeerd in de inningsstrategie. Hoewel een aanwending in de
meeste gevallen wettelijk mogelijk is, hebben we er toch voor gekozen om de aanwendingen
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aan enkele voorwaarden te koppelen die rekening houden met zowel de kostenbatenverhouding, de doeltreffendheid als de verbintenissen aangegaan ten opzichte van de
burger/onderneming.
Gerealiseerd in 2016:
 Implementeren van een inningsstrategie
Voorzien voor 2017:
 Evaluatie van de inningsstrategie
 Implementeren van corrigerende maatregelen
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Er is duidelijkheid over de toe te passen regels wat de autonomie van de verschillende
diensten inning verhoogt. Er wordt efficiënter omgesprongen met de beschikbare middelen
en dubbel werk wordt vermeden (omdat een samenloop van de aanwending en een betaling
door de burger/onderneming maximaal wordt vermeden).
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers/ondernemingen: onnodige aanwendingen worden vermeden. Dit versterkt
het vertrouwen in onze organisatie en verbetert het imago op het vlak van onze
professionele aanpak.
 Deze onnodige aanwendingen zijn vaak de oorzaak van een contact (email/telefonisch/loket) met de FOD Financiën en/of klacht (dubbele betalingen en
regularisaties nemen vaak tijd in beslag). Met een uniforme en transparante strategie
van aanpak worden deze zo veel mogelijk vermeden.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: EEN DOELGROEPGERICHTE BENADERING OP BASIS VAN
GEAUTOMATISEERDE RISICO -INSCHATTING UITWERKEN
Initiatief 1: Specifieke invorderingsacties
In het kader van het Redesign programma werden door de AAII doelgroepgerichte
invorderingsacties gedefinieerd voor fiscale en niet-fiscale schulden.
Voorzien voor 2017:
 Opvolging afbetalingsplannen penale boeten
Momenteel voorziet de toepassing FIRST geen automatische opvolging, en eventuele
stopzetting, van de toegekende afbetalingsplannen. De teams krijgen geen signaal
wanneer een afbetalingsplan niet wordt nageleefd, en zij hebben niet altijd de tijd en
middelen om alle lopende afbetalingsplannen manueel op te volgen. Bijgevolg
bestaat er een belangrijk aantal ‘slapende’ dossiers waarin een afbetalingsplan werd
toegekend maar de schuldenaar de beloofde betalingen niet uitvoert en er geen
andere actie wordt ondernomen.
De dienst ABA zal zorgen voor de selectie van de dossiers waarin het afbetalingsplan
niet wordt gerespecteerd. De kantoren zullen deze selectielijsten krijgen om de
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gepaste actie te ondernemen (herinnering versturen, de gedwongen invordering
starten of een passende invorderingscode inbrengen).


Penale boeten: massaopdracht aan de gerechtsdeurwaarders
Met de toepassing FIRST kunnen we voor meerdere dossiers een collectieve of
‘massaopdracht’ opmaken voor de gerechtsdeurwaarders.
We zullen de selectie centraliseren van de dossiers die via deze functionaliteit naar
de deurwaarder kunnen verzonden worden. Hierdoor kunnen de kantoren zich
focussen op de dossiers die meer opzoekingen en analyse vragen.



Vereenvoudigd beslag onder derden – specifieke beroepsgroepen en
derdenhouders
De teams invordering en NFI-kantoren zullen lijsten krijgen van schuldenaars uit
bepaalde beroepsgroepen die inkomsten genieten van derden (bv. RIZIV voor
zorgverstrekkers). De teams zullen geen opzoekingen meer moeten doen maar enkel
beslag moeten leggen. Voorwaarde: toelating Privacycommissie.



Vereenvoudigd beslag onder derden – klanten
De teams invordering en NFI-kantoren zullen lijsten ontvangen van ‘vaste’ klanten
van hun schuldenaars.



Vereenvoudigd beslag onder derden – huur
De invorderingsteams en NFI-kantoren zullen lijsten krijgen van schuldenaars die
huurinkomsten genieten.



Vereenvoudigd beslag onder derden - Andere niet-fiscale schulden
Om het gebruik van het nieuwe invorderingsmiddel van vereenvoudigd beslag onder
derden te promoten, zullen de kantoren een persoonlijke doelstelling krijgen voor
het aantal te leggen beslagen.



Vennootschappen met niet-volstort kapitaal, vorderingen in R/C zaakvoerders,
bestuurders …
De dienst ABA – gegevensbeheer zal lijsten opmaken van schuldenaarsrechtspersonen wiens kapitaal niet volstort is. Deze dienst gaat momenteel na of
men eveneens selecties kan maken van vennootschappen met een vordering/tegoed
op de rekening-courant van de bestuurders/zaakvoerders.
De dienst expertise invordering zal modelbrieven ontwikkelen die naar de
betrokkenen kunnen verstuurd worden (vennootschap, bestuurders, zaakvoerders)
en een procedure opstellen over het overgaan tot gedwongen invordering bij gebrek
aan reactie op de modelbrief.



Schuldenaars die onroerend goed bezitten (in het buitenland)
We zullen selectielijsten opmaken van schuldenaars die onroerend(e) goed(eren)
bezitten (in het buitenland).
Er zal een specifieke aanmaning opgesteld worden voor deze schuldenaars (nudging),
die centraal verstuurd zal worden. De teams invordering/kantoren NFI zullen
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richtlijnen krijgen voor het verdere verloop van de procedure (uitvoerend beslag op
onroerend goed, invorderingsbijstand in het buitenland).


Vennootschappen met persoonlijke gehoudenheid van de aandeelhouders
We zullen selectielijsten opmaken van schuldenaars–vennootschappen met een
rechtsvorm die de persoonlijke gehoudenheid van de aandeelhouders impliceert.
We zullen een modelbrief ter beschikking stellen om de aandeelhouders aan te
schrijven voor de betaling van de vennootschapsschulden.



Inhoudingen aannemers: lijsten van hoofdaannemers die regelmatig inhoudingen
doen voor dezelfde onderaannemer
We zullen de teams lijsten bezorgen van hoofdaannemers die regelmatig
inhoudingen doen voor dezelfde onderaannemer, zodat beslag onder derden kan
gelegd worden op toekomstige facturen.



Penale boeten en andere niet-fiscale schulden: inbreng in de toepassing en start
van de invordering voor de invorderbare schulden opgenomen in de leggers
Uit de schulden opgenomen in de manuele leggers zullen we de schulden selecteren
waarvoor een invorderingsmogelijkheid bestaat. De kantoren NFI zullen deze
schulden inbrengen in respectievelijk FIRST of 180B/RNFI en de invordering
(her)opstarten.



Opvolging van invorderingsacties voor btw-schulden
De invorderingsacties voor btw-schulden moeten manueel opgevolgd worden in
tegenstelling tot deze voor DB-schulden (STIRON vs. FIRST).
We hebben vastgesteld dat er nogal wat ‘slapende’ dossiers zijn, of dossiers waarvan
de invorderingscode niet overeenstemt met de realiteit.
De betrokken teams invordering zullen de opdracht krijgen om specifiek hierop te
werken.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Maatregelen om de invordering te ondersteunen
 Verhogen van het invorderingspercentage

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: VERDER ONTWIKKELEN EN OPTIMALISEREN VAN DATAMINING
Initiatief 1: Ontwikkelen en optimaliseren van de datamining
In het domein van de datamining hebben we de laatste jaren meerdere modellen ontwikkeld.
De kwaliteit van een datamodel is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de
gegevens. De grootste uitdaging voor de toekomst is het verbeteren van de kwaliteit van de
databanken (en dus ook onze datamodellen).
Gerealiseerd in 2016:
 5e iteratie van de modellen Delphi en Hermes
 1e iteratie Pegasus NP
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Voorzien voor 2017:
 Delphi rechtspersonen et Delphi zelfstandigen: nieuwe iteratie
 Delphi natuurlijke personen: nieuwe iteratie
 SNA (Social Network Analysis): nieuwe indicatoren opmaken voor de verschillende
modellen en nieuwe signalen voor de operationele diensten
 Pegasus voor penale boeten
 Nieuw model genaamd Piétas: een compliance model voor de dienst DRM inzake de
betaling vóór de vervaldag
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Meer gerichte invorderingsacties uitvoeren
 Focus op lonende acties: meer gemotiveerde medewerkers

Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPZETTEN VAN GESTRUCTUREERDE UITWISSELING VAN GEGEVENS
MET ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN OP NATIONAAL NIVEAU , OM ZO DE COMPENSATIE VAN DE
SCHULDEN EN TEGOEDEN OP FEDERAAL NIVEAU TE ORGANISEREN

Initiatief 1: Compensatie van de RSZ-schulden
De regering wil een compensatiesysteem opzetten voor schulden RSZ – Financiën. Door dit
systeem kunnen we de status nagaan van de RSZ-schulden van natuurlijke– of
rechtspersonen voorafgaand aan de teruggaven, vooral in het kader van personenbelasting
of btw. Voor de schulden van de FOD Financiën is dit al het geval (Fiscale balans). De
uitbreiding van dit principe naar RSZ-schulden kan miljoenen euro’s per jaar opleveren.
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen van de samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met als
doel een akkoord te bereiken tussen de beide FOD’s
 Voorleggen van het dossier aan de Privacy commissie
 Ontwikkelen en implementeren van een technische oplossing
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 RSZ: betere compensatie van de RSZ-schulden door een kruising van de gegevens van
de beide FOD’s
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4.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)

Artikel 33. Publiceren van FAQ’s en commentaren met het standpunt van de administratie op de
toepassing van wetgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: O P EEN UNIFORME MANIER ADMINISTRATIEVE
COMMENTAREN /HANDLEIDINGEN INVOEREN DIE ALS UNIEKE BRON HET STANDPUNT VAN DE
ADMINISTRATIE WEERGEVEN VOLGENS EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN

Initiatief 1: Beheer van commentaren/administratieve handleidingen
Implementatie van de resultaten van de werkgroep ‘uniforme commentaren’ binnen de AAII
Gerealiseerd in 2016:
 Oprichting en deelneming aan werkgroep ‘uniforme commentaren’ op niveau van
BEO
Voorzien voor 2017:
 Stand van zaken opmaken om de bestaande producten binnen de AAII op te lijsten in
het kader van dit project
 Eerste versie van werkmethode voor het schrijven van uniforme commentaren
 Interne communicatie (naar de centrale diensten AAII) over de impact van deze
nieuwe methode
 Een plan voorbereiden dat de acties bevat die moeten uitgevoerd worden conform
de discussies in de werkgroep
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers: uniforme en kwaliteitsvollere informatieoverdracht en dus een verbetering
van het imago van de FOD Financiën

Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING

1: HERSCHRIJVEN VAN EEN AANTAL MODELBRIEVEN DIE NAAR INTERNE

EN EXTERNE GEBRUIKERS WORDEN GESTUURD VOLGENS DE LEESBAARHEIDSPRINCIPES EN INVOEREN
IN DE INFORMATICASYSTEMEN

Initiatief 1: Leesbaarheid AAII
Gerealiseerd in 2016:
 Herschrijven van 11 modelbrieven: vraag om terugbetaling, afbetalingsplan
(toekenning, weigering …), uitnodiging tot betaling voor de penale boetes, btw
betaalbericht, aanmaning PB (nudging) …

64

Voorzien voor 2017:
 Te herschrijven brieven selecteren in functie van het aantal verzendingen (voorrang
geven aan de meest verstuurde brieven) en van de lopende projecten (DAVO,
infocenters, nudging, …)
 Herschrijven van de geselecteerde brieven volgens de leesbaarheidsprincipes
 Herschreven brieven implementeren in de betrokken toepassingen
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De brieven van de FOD Financiën naar zijn klanten zullen duidelijker zijn. Dit zou
een daling van het aantal vragen aan het Contactcenter en van het aantal
bezoekers in de infocenters AAII door onduidelijkheid met zich mee moeten
brengen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?




Alle stakeholders: de brieven van de FOD Financiën zullen duidelijker zijn
Beter imago van de FOD Financiën
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4.2.3 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn en
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING

1: TWEEJAARLIJKS EEN TEVREDENHEIDSENQUÊTE HOUDEN BIJ ZIJN

MEDEWERKERS EN ACTIES ONDERNEMEN OP BASIS VAN DE RESULTATEN VAN DIE
PERSONEELSTEVREDENHEIDSENQUÊTES

Initiatief 1: Een actieplan opstellen in functie van de resultaten van de
tevredenheidsenquête 2016
Gerealiseerd in 2016:
 Actieplan van de enquête van 2014 uitgevoerd
Voorzien voor 2017:
 Analyse van de resultaten van de AAII van de tevredenheidsenquête 2016
 Redactie en implementatie van een actieplan op basis van de resultaten van de
tevredenheidsenquête
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verhogen van de tevredenheid

Organisatiedoelstelling 2: BEGELEIDEN VAN DE A4 BIJ DISCIPLINAIRE PROCEDURES
Initiatief 1: Begeleiden van de A4’s bij disciplinaire procedures
Voorzien voor 2017:
 De mogelijke gevallen identificeren waarvoor een disciplinaire procedure kan worden
opgestart
 Ondersteuning bieden aan de A4
 Opvolgen van de dossiers

Artikel 37. Inzetbaarheid verhogen en de ontwikkeling van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING

1: DOORVOEREN VAN SPECIFIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN(FB) OP ALLE

NIVEAUS

Initiatief 1: Functiebeschrijvingen (FB) herzien volgens het functioneel organigram
en de technische competentieprofielen integreren
Voorzien voor 2017:
 Functioneel organigram van de entiteit bepalen
 Functiebeschrijvingen ontwikkelen of herzien van elke functie in het organigram
 Competentiewoordenboek bepalen
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Technisch competentieprofiel voor elke FB bepalen

ORGANISATIEDOELSTELLING

2: VOEREN VAN EEN GERICHT SELECTIE- EN PROMOTIEBELEID

Initiatief 1: Een aanpak van ‘flexi job’ ontwikkelen, waardoor een betere overdracht
en verwerving van de competenties/kennis binnen de entiteit mogelijk wordt
Voorzien voor 2017:
 Een aanpak van ’flexi job’ ontwikkelen
 Een actieplan voor implementatie voorstellen
 Het systeem implementeren in een pilootgroep
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4.2.4 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: UITROLLEN VAN HET PROCESMATIG WERKEN BINNEN DE
ORGANISATIE

Initiatief 1: Implementatie van proces 31 – invordering
Gerealiseerd in 2016:
 Beschrijving van het proces 31 tot en met niveau 4 met toepassing van de ‘80 % – 20
%’-regel werd toegepast; de courante gevallen zijn beschreven, de uitzonderingen
niet
Voorzien voor 2017:
 Het opstellen van een doeltreffend communicatieplan voor het proces invordering
 Uniforme toepassing van het proces invordering door alle betrokken diensten en
agenten
 Het proces 31 als transversaal proces, in overleg met de betrokken AA (bv. AAD&A),
toepasbaar maken op hun werkprocedures
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Aangezien de procesbeschrijvingen tot niveau 4 gepubliceerd zullen worden op het
intranet, zullen de medewerkers gemakkelijker een concrete taakbeschrijving
terugvinden voor elke activiteit.
 Een meer praktische beschrijving van de werkmethodes: beter begrijpbare acties,
geïllustreerd met schermafdrukken en/of linken naar templates en theoretische
achtergrondinformatie.

Initiatief 2: Uitrollen van de processen 7-8-9 en 34.5
Gerealiseerd in 2016:
 De beschrijving van de processen 7-8-9 en 34.5 afwerken tot op niveau 3
Voorzien voor 2017:
 Het voortzetten en afwerken van de procesbeschrijvingen niveau 4 met toepassing
van de ‘80 % – 20 %’ -regel
 De implementatie van de processen in de teams inning en de infocenters opstarten
door het organiseren van infosessies voor de medewerkers waarbij het belang van
het procesgericht werken zal worden toegelicht.
 Het belang en het nut van de processen zullen eveneens benadrukt worden aan de
hand van animatiefilmpjes per proces inning.
 Een communicatieplan uitwerken, met bepaling van de verschillende communicatieacties, de betrokken actoren en de timing.
 De processen 7,8 en 9 als transversale processen, in overleg met de betrokken AA
(bv. AAD&A), toepasbaar maken op hun werkprocedures
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Van zodra de procesbeschrijving niveau 4 op het intranet gepubliceerd is, zullen de
medewerkers voor elke activiteit gemakkelijk de concrete taakbeschrijving kunnen
terugvinden.
 Deze beschrijving is praktisch opgebouwd. Ze is overzichtelijk, met begrijpbare acties.
 Aan de hand van gefilmde schermafdrukken (CAMSTUDIO) zullen de in de
toepassingen te ondernemen acties worden verduidelijkt.
 Er bestaan linken naar templates en bijkomende theoretische
achtergrondinformatie.
 Het implementeren ervan zal worden ondersteund door infosessies, die per thema
(activiteitenblok of activiteit) zullen worden georganiseerd.

Artikel 39. Verder uitbouwen van geïntegreerde verwerking en Business Process Automation
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VOORTZETTEN VAN DE ONTWIKKELING EN VERBETERING VAN DE
TOEPASSINGEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE VERWERKING OM DE AUTOMATISERING VAN DE BUSINESS
PROCESSEN EN EEN VERHOGING VAN DE PERFORMANTIE VAN DE

ICT-SYSTEMEN EN DE

TOEPASSINGEN MOGELIJK TE MAKEN

Initiatief 1: FIRST
Om bij te dragen aan het optimaliseren van de processen van de AAII, werken we aan de
realisatie van geïntegreerde systemen die taken op een geautomatiseerde wijze zullen
uitvoeren.
FIRST is het belangrijkste systeem en zou de enige innings- en invorderingstool van de AAII
moeten worden. Om daar toe te komen, hebben we een realistisch en redelijk traject
uitgetekend. Stap voor stap zullen we een aantal algemene modules ontwikkelen die binnen
één informatica-instrument geïntegreerd worden. Voor dit meerjarentraject werd in 2015
een bestek gepubliceerd.
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd gestart met het uitwerken van het project, inclusief het onderhoud, dat 7 jaar
zal duren. Het project bestaat erin drie hoofdproducten te ontwikkelen, namelijk:


•

•

De generieke module ‘Generieke intake’: deze zal toelaten om elke interne of
externe, nationale of internationale vraag om inning en/of schuldinvordering te
behandelen, alsook de terugbetaling aan derden.
De module ‘Accounting’: deze zal verbeterd worden en er zullen nieuwe
functionaliteiten aan toegevoegd worden, met name de implementatie van de G/Linterface met het programma FEDCOM en de functionaliteit voor terugbetalingen
aan rechthebbenden.
De module ‘Invordering’: Deze zal toelaten invorderingsacties op te starten vanuit
een generieke module op basis van parameters zoals de signaletiek van de
schuldenaar, informatie over de in te vorderen schuld en informatie in verband met
de te ontvangen betaling. Deze functionaliteit zal afgestemd moeten worden
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op/compatibel moeten zijn met interne en/of externe toepassingen en/of organen
van de FOD Financiën. Zij zal een interactie met deze toepassingen en/of organen
(wijziging, afmelding, kosten en handelingen) mogelijk moeten maken in de twee
richtingen.
Voorzien voor 2017:
 In de module ‘Generieke intake’:
o Analyse van de behoeften inzake de andere niet-fiscale schulden
o Ontwikkelen van de FTP-interface
o Organisatie van een pilootproject om gegevens van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via FTP op te laden
 In de module ‘Accounting’:
o Ontwikkelen van de automatische aanwending
o Ontwikkelen van de interface tussen FIRST en FEDCOM
o De interface eCession met Febelfin ontwikkelen om kredietverstrekkers
(vooral de banken) toe te laten om automatisch schuldvorderingen in te
brengen
 In de module ‘Invordering’:
o Ontwikkelen van de automatische opvolging van de afbetalingsplannen
o Ontwikkelen van een zoekmodule voor stopgezette/geannuleerde/actieve
acties
o Realiseren van een scherm met de historiek van de betaalde schulden
o Ontwikkelen van een module die toelaat ‘massaopdrachten’ op te maken
voor meerdere schulddossiers (afbetalingsplan voor meerdere schulden)
Dit is een vlaggenschipproject voor de AAII. Door FIRST in productie te stellen zullen de
werkingskosten verlagen:
•



Verhogen van het invorderingspercentage
Verminderen van het onderhoud door de integratie van bestaande toepassingen
Verminderen van de fysieke bewaring van papieren dossiers

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 FIRST zal de manuele werklast verlagen (inbreng, controle van gegevens …)
 Uniformiseren van de werkprocedures
 Het personeel zal zich kunnen toeleggen op taken met een hogere toegevoegde
waarde
 TAW wordt makkelijker
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Initiatief 2: STIRON L2/M3
Dit project voorziet een aantal technische aanpassingen in STIRON L2/M3, om het behoud en
de continuïteit van de business functionaliteiten (invordering) en van de boekhouding
(inning) te verzekeren, zowel intern als extern.
Gerealiseerd in 2016:
 Afronding van het onderhoud 2015
 Aanpassingen door de verandering van de structuur van de AAII (K3)
 Toewijzing van het budget onderhoud 2016
 Functionele analyses voor het onderhoud 2016 en begin van de ontwikkelingen
Voorzien voor 2017:
 Integratie van de aanbevelingen ontvangen van het Rekenhof en de Stafdienst
Budget en Beheerscontrole
 Aanpassing in functie van de evolutie van de boekhoudprocedures van de FOD
Financiën (link met FEDCOM)
 Interface E-Notariaat
 Technische migratie WebLogic12
 Aanpassing in functie van de fusies van de teams voorzien op 1.02.2017
 Verbetering van bepaalde problemen
 Verbetering van de interface, het saldobericht en de behandeling van het
wachtregister
Naast deze aanpassingen werd er een business case ingediend betreffende de module 3
’Invordering’ van STIRON btw. Deze betreft het adaptatief en evolutief onderhoud van de
toepassing. Dit initiatief stelt 17 Change Requests voor om de toepassing te verbeteren en ze
aan te passen naar aanleiding van recente of toekomstige reglementaire wijzigingen, zoals de
invoering van de inkohiering van de btw, van Digital Access to Debt en van een interapplicatieve link met het project E-afbetalingsplannen. Dit initiatief voorziet eveneens een
budget voor de dagelijkse opvolging van de toepassing (voor de oplossing van de vaak
voorkomende en onvoorspelbare problemen in productie en een reserve voor dringende
onvoorziene Change Requests) omwille van het ontbreken van interne technische analisten
en ontwikkelaars.
In november 2016 werd tijdens het strategisch seminarie van de AAII beslist dat de inning
van de btw nog steeds via STIRON zou verlopen, maar dat de inkohiering, de invordering en
het beheer van betalingen ingevolge invorderingsacties in de toekomst via FIRST zal
gebeuren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Automatisering van het werk
 Minder manuele inbreng
 Snellere behandeling van btw-dossiers
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Staat: de inkohiering van de btw zou een winst van bijna 4.050.000 euro per jaar
opleveren.

Initiatief3: Maintenance E-Notariaat
De toepassing E-Notariaat moet zich aanpassen aan een voortdurend evoluerende omgeving,
zowel intern als extern, zodat ze haar functionaliteiten op een correcte en efficiënte manier
kan blijven verzekeren en haar wettelijk opgelegde dienstverlening kan blijven verlenen. Er
werd een nieuwe business case (2023) opgesteld om de aanpassingen voort te zetten.
Gerealiseerd in 2016:
 Aanpassingen als gevolg van de transformatie van de structuur van de AAII (K3),
 Aanpassing ingevolge de evolutie van de systemen van de FOD Financiën (vervanging
van RPM door de Entiteit BizTax, van Websigna-btw door de Entiteiten STIRON, van
NPP door de Entiteit PB, migratie naar WebLogic versie 12 …)
Voorzien voor 2017:
 Evolutie naar versie 3.0 van het externe gelinkte programma ‘4de weg’ van FedICT,
op voorwaarde dat FedICT in 2017 overgaat tot de implementatie van deze versie 3.0
 Ontwikkelen van een interapplicatieve link met STIRON L2/M3
 Het in overeenstemming brengen van de toepassing met de only once-wetgeving
 Aanpassing naar aanleiding van het project ‘Digital Acces to Debts’ (wijziging van
manier waarop E-Notariaat andere toepassingen ondervraagt)
 Optimaliseren van de verzending van de berichten naar de AAFisc
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Performantere toepassing
 Link met STIRON
 Snellere dossierbehandeling
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Notarissen: verbetering van de samenwerking

Initiatief 4: DAVO 2017
Er is een opsplitsing nodig van de activiteiten betreffende inning enerzijds en invordering
anderzijds om DAVO volledig te kunnen integreren in de AAII. Om deze reden is het
belangrijk volgende aanpassingen uit te voeren:
Gerealiseerd in 2016:
 Strategische beslissing over de opsplitsing van de activiteiten van DAVO tussen inning
en invordering
 Lanceren van het DAVO-webformulier
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Voorzien voor 2017:
Op het vlak van de organisatie:




De taken m.b.t. de intake zullen uitgevoerd worden in de infocenters
De taken m.b.t. de inning zullen beheerd worden door het Inningscentrum
De taken m.b.t. de invordering zullen beheerd worden door de NFI-kantoren. Later
zullen ze uitgevoerd worden door de polyvalente teams invordering.

Op ICT-vlak:







Verbeteren van de toepassingen WEB Alim en TP ALIM: optimaliseren van het beheer
van de CODA-bestanden, de wachtregisters, de recuperatie van niet-verschuldigde
bedragen en het beheer van de verjaring
Aanpassen van de beheersmodule die het betaalbericht verzendt
Ontwikkelen van een interface met FEDCOM
Herwerken van de DAVO-brieven in het kader van de integratie in SCRIPTURA (ter
vervanging van Print en Post)
Analyse van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuwe toepassing ‘INTAKE
DAVO’:
o Het weghalen van de DAVO-toepassingen uit de MAINFRAME
o Beheer van de betaling van voorschotten
o Integratie van de DAVO-schulden in FIRST
o Rapportage van FIRST naar de toepassing ‘INTAKE DAVO’

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Beter beheer van personeelsmiddelen
 Performantere toepassingen
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers: beter beheer van de DAVO-dossiers en bijgevolg een verbetering van onze
dienstverlening

Initiatief 5: 180B/NFI
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 hebben we de toepassing 180B/NFI ontwikkeld voor de andere niet-fiscale schulden:





Er werd een gecentraliseerde databank voor de invoer van schuldinformatie ter
beschikking van de NFI-kantoren gesteld
Raadplegen en automatische aanmaak van standaarddocumenten
Boekhoudkundig systeem
Realisatie van een koppeling naar Debiteurenbeheer en de Fiscale balans

Voorzien voor 2017:
 Invoering van het principe van de inkohiering
 Migratie van de toepassing TP 480
 Opladen van nieuwe niet-fiscale schulden (bv.: schulden RVA)
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Performantere toepassingen
 Minder manuele taken
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Staat: betere invordering van de niet-fiscale schulden

Initiatief 6: Zacheus Bulk
We willen in 2017 een preselectie kunnen uitvoeren in de KSZ-dossiers, om zo de
raadplegingen in Zacheus te optimaliseren. We willen enkel de dossiers raadplegen waarvoor
een werkgever gekend is, om over te kunnen gaan tot vereenvoudigd derdenbeslag bij de
werkgever of de RJV.
Voorzien voor 2017:
 De samenwerking met de KSZ zal worden ontwikkeld. Het is de bedoeling om een
akkoord te bereiken tussen de twee federale publieke diensten.
 Er moet een ontwerpplanning opgesteld worden in overleg met de KSZ.
 De toepassing moet ontwikkeld en in productie gesteld worden.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verminderen van het aantal nutteloze raadplegingen in Zacheus
 Automatische lancering van loonbeslagen

Initiatief 7: Automatisering van manuele teruggaven
Met dit initiatief willen we een elektronische oplossing voor de behandeling van manuele
uitgavestukken (directe belastingen/btw/diverse taksen/DAVO) om ze zo veel mogelijk te
automatiseren. Vandaag gebeurt de behandeling manueel.
Voorzien voor 2017:
 Uitvoeren van een eerste analyse om te bepalen of er een bestek nodig is of dat de
interne ontwikkelaars dit project kunnen uitvoeren
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Dankzij de elektronische oplossing zullen de teruggaven geautomatiseerd worden.
Dit zal leiden tot een vermindering van de werklast.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers: kortere verwerkingstermijn van de terugbetalingen

74

4.2.5 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: PROCESSEN ANALYSEREN EN OPLIJSTEN VAN RISICO 'S EN VAN
CONTROLEMAATREGELEN

Initiatief 1: Processen analyseren en in kaart brengen van de risico's en interne
controlemaatregelen voor AAII
Gerealiseerd in 2016:
 De risico's voor de processen inning 007, 008 en 009 werden geanalyseerd en
risicobeheersingsmaatregelen werden voorgesteld om deze processen te verbeteren.
 Voorstel van masterplanning 2017-2018, waarvoor we nog wachten op de finale
richtlijnen van stafdienst B&B om een uniforme implementatie voor de ganse FOD te
kunnen garanderen.
 Opvolging van risico's via de applicatie Workflow Controle: versie 1.1 van de
toepassing is geïmplementeerd.
Voorzien voor 2017:
 Opnieuw uitvoeren van een analyse van de controlemaatregelen van het proces 31invordering
 Herbekijken van het proces P007 inning na de opheffing van de NFI-boekhouding en
de integratie van DAVO in de teams inning
 Analyseren van het proces P038 operationele expertise
 Analyseren van het proces P110 geschillen
 Opvolgen van risicobeheersingsmaatregelen voor de processen 008 en 009
 Beheren van de transversale processen die een impact hebben op AAII
 Coördineren van de verbeteringen ingevolge de oefening betreffende de
maturiteitsmatrix
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Transparantie van de interne controlemethodes
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Interne audit, Rekenhof, ombudsman, parlement, burgers: een organisatie waarvoor
de geïdentificeerde risico's beheerst worden
 Meer doeltreffendheid, efficiëntie en transparantie
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ORGANISATIEDOELSTELLING 2: B EHEERSEN VAN DE STRATEGISCHE RISICO 'S GEDEFINIEERD DOOR HET

DIRECTIECOMITÉ
Initiatief 1: Opvolgen van de strategische risico's en de doeltreffendheid van de
actieplannen meten
Gerealiseerd in 2016:
 Actieplannen voor de processen P007 en P008
Voorzien voor 2017:
 Finaliseren van de actieplannen
 Nazicht van de verwezenlijking van de acties

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERNE
CONTROLE SYSTEEM MET AANDACHT VOOR HET IDENTIFICEREN VAN DE KPI’ S EN KRI’ S, HET RISK
MANAGEMENT , DE EVALUATIE VAN DE CONTROLE -OMGEVING EN HET OPZETTEN VAN EEN
DOELTREFFEND MONITORINGSYSTEEM

Initiatief 1: Oprichting van een interne auditstructuur voor invordering
Momenteel worden de bestaande controlediensten aangestuurd door de
organisatiedirecteurs inning, maar voeren zij nog enkele taken uit voor invordering.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyse van de controletaken voor invordering, uitgevoerd door inning
Voorzien voor 2017:
 Maken van een auditstructuur voor invordering:
o Taken definiëren
o Verantwoordelijken definiëren
o Controletaken voor invordering integreren in de toepassing ‘Workflow
Controle’ (zie initiatief 3 hieronder)
Initiatief 2: Auditstructuur voor inning
Vandaag zijn de controle- en auditteams nog sterk territoriaal georganiseerd en ook specifiek
gelinkt aan minstens twee inningsteams. We streven naar een andere aanpak van de
controle en audit.
Voorzien voor 2017:
 Een afzonderlijke eenheid creëren binnen de organisatiestructuur Inning.
 Die centraal wordt aangestuurd door een functie ‘auditor’ die deel uitmaakt van de
process board Inning en daar rapporteert en opdrachten krijgt voor de organisatie
van punctuele of structurele controles.
 Door de toepassingen zodanig aan te passen dat deze meer signalen kunnen geven
omtrent disfuncties.
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Door het auditteam ook territoriaal onafhankelijk te maken en dus toe te laten dat
de huidige controlecellen, vaak van op afstand, controles op teams buiten hun huidig
territorium kunnen uitvoeren.
De huidige handleidingen voor controles (DB-btw-NFI) worden herzien en
geconsolideerd.
In de loop van 2017 zal de basisversie van de toepassing Workflow Controle, in
samenwerking met de dienst ABA, aangevuld worden met de hiervoor gestelde
principes.

Initiatief 3: Toepassing Workflow Controle
De toepassing Workflow Controle wordt aangepast door de dienst ABA van AAII opdat de
geïdentificeerde risico's kunnen opgevolgd worden en de controletaken voor AAII
kunnen worden uitgevoerd.
Gerealiseerd in 2016:
 Vervanging van de oude versie door een nieuwe release (module 1) met periodieke
en gerichte controles en met raadpleging van rapporten
Voorzien voor 2017:
 Integreren van de controletaken voor invordering in de toepassing ‘Workflow
Controle’
 Integreren van de principes van de nieuwe auditstructuur en controle voor inning
 Ontwikkeling van de module 2 ‘Statistieken en monitoring’
 Opleiding gebruikers
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere controle over de organisatie
 Efficiëntere controle van de taken

Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DE WERKLASTMETING INTEGREREN ALS PERMANENT INSTRUMENT IN
DE PERSONEELSPLANNING

Initiatief 1: Werklastmeting invordering
Na de uitrol van proces 31 gaan we de werklastmeting verder uitwerken en actualiseren.
Gerealiseerd in 2016:
 Proces 31 invordering beschreven tot niveau 4
Voorzien voor 2017:
 Volumes definiëren
 Normen definiëren
 TM1 bijwerken
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Beter personeelsbeheer volgens de werklast
 Een realistischer personeelsplan opstellen

Initiatief 2: Werklastmeting voor de centrale diensten AAII
In het kader van het project WLM beheerd door SCC, gaan we van start met een
werklastmeting voor de centrale diensten van de AAII. Deze oefening gaat in het bijzonder
over de diensten OEO juridische expertise, OEO geschillen en OCC.
Voorzien voor 2017:
 Definiëren en beschrijven van de betrokken processen (en de activiteitenlijsten) voor
bovenstaande diensten
 In samenwerking met SCC een methodologie voor de werklastmeting bepalen
 Gedurende een volledig jaar werklastmeting uitvoeren
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Beter personeelsbeheer
 Betere verdeling van de werklast
 Een realistischer personeelsplan opstellen

Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET MEETSYSTEEM EN VERDER
PROFESSIONALISEREN VAN DE BEHEERSCYCLUS

Initiatief 1: KPI’s en rapporten
Naast de KPI’s zullen we rapporten ontwikkelen (kengetallen). Deze zullen bijkomende
informatie verschaffen over de werkzaamheden en resultaten van de teams invordering, NFI
ontvangkantoren en de teams inning.
Deze rapporten zullen de bestaande statistieken, die via diverse kanalen verspreid worden,
vervangen en centraal beschikbaar zijn via Cognos.
Gerealiseerd in 2016:
 Definitie van KPI’s op het beheer van het wachtregister (proces 7)
Voorzien voor 2017:
 Inproductiestelling van KPI’s voor de penale boetes, met bijhorende doelwaarden.
Deze KPI’s zullen grotendeels overeenstemmen met de bestaande KPI’s voor de
fiscale schulden.
 Harmoniseren van de doelwaarden voor de teams invordering (fiscale schulden) en
organisatiedirecties: de bestaande afwijkende doelwaarden voor sommige directies
verdwijnen. We werken enkel nog met nationale doelwaarden.
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Rapporten ontwikkelen (kengetallen), die bijkomende informatie verschaffen over de
werkzaamheden en resultaten van de Teams invordering
Opvolging van de rapporten en KPI’s in de verschillende process boards (inning en
invordering)
Implementeren van de KPI’s m.b.t. het beheer van het wachtregister in de toepassing
Cognos

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Alle cijfers en statistieken zullen op één plaats worden verzameld, nl. in de
toepassing Cognos via de KPI’s en rapporten.
 Dezelfde KPI’s en rapporten voor de fiscale en niet-fiscale schulden.
 Ontwikkelen van de rapporten in samenspraak met de organisatiedirecteurs en hun
diensten zodat ze beantwoorden aan de noden van zowel de centrale als de
operationele diensten. Hierdoor zal de dienst ABA minder aanvragen krijgen voor
individuele rapporten.
 Correcte behandeling van het wachtregister op een doeltreffende manier met
minder betalingen in wacht, zeker wat de grotere bedragen betreft omdat daar de
budgettaire impact het grootst is.
 Wachtregisterbeheerders kunnen door deze KPI beter gesensibiliseerd worden om
het proces voor wachtregisterbeheer na te leven.
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4.2.6 Goede regelgeving (K1)

Artikel 45. Vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET VOORBEREIDEN VAN HET WIJZIGEN EN HET UITWERKEN
VAN DE WETGEVENDE TEKSTEN EN REGLEMENTEN

Initiatief 1: Optimalisering van de inning – inhoudingsplicht
Invoeren van de inhoudingsplicht inzake btw (analoog art. 403 WIB 92) en afschaffing van de
voorlegging van de facturen.
Voorzien voor 2017:
 Voorleggen van het voorontwerp voor de aanpassing van WIB 92, KB/WIB 92, btwwetboek aan de politieke overheid en de verdere opvolging.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Meer uniforme werkmethodes ongeacht de aard van de belastingschuld
 Administratieve vereenvoudiging
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Ruimere toepassing voor de stakeholders en administratieve vereenvoudiging
 Betere en uniforme inning door ruimere toepassing fiscale balans
 Hogere efficiëntie dankzij uniforme werkmethodes

Initiatief 2: Optimaliseren invordering – DAVO
Aanpassing van de DAVO-wetgeving: herstelling, schrapping dwangbevel en harmonisering
van de invorderingsmogelijkheden
Voorzien voor 2017:
 Voorleggen van het voorontwerp van de aanpassingen van de DAVO-wet aan de
politieke overheid en verdere opvolging
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Meer uniforme werkmethodes ongeacht de aard van de belastingschuld
 Administratieve vereenvoudiging
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Wegwerken discriminatie wettelijk samenwonenden

Initiatief 3: Harmonisering vereenvoudigd derdenbeslag
Invoeren van de elektronische tegenaanzegging betreffende DB

80

Gerealiseerd in 2016:
 Voorontwerp naar kabinet
Voorzien voor 2017:
 Heropstarten werkvergaderingen met het kabinet van de Minister van Financiën
 Voorleggen van het ontwerp KB met de aanpassing van art. 164-165 KB/WIB 92 en
verdere opvolging
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Meer uniforme werkmethodes ongeacht de aard van de belastingschuld en
administratieve vereenvoudiging
 Harmoniseren van de invorderingsregels, de vereenvoudiging en automatisering van
de werkmethoden komen de vlotte en procesmatige werking van de AAII ten goede
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Uniformiteit van de contacten met de AAII ongeacht de in te vorderen schuld.

Initiatief 4: Wetboek invordering gecombineerd met wetboek inning
Harmonisering en vereenvoudiging van de innings- en invorderingsregels.
Gerealiseerd in 2016:
 Eerste ontwerp van wetboek invordering (zonder wetboek inning)
Voorzien voor 2017:
 Voorleggen van het voorontwerp van het wetboek aan de politieke overheid en
verdere opvolging
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Vereenvoudigen en uniformiseren van de werkmethodes
 Hogere efficiëntie door toepassing uniforme en procesmatige werkmethodes
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Uniforme regels van toepassing voor inning en invordering ongeacht de aard van de
schuld

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: BEPAALDE POLITIEK WEERHOUDEN, PISTES VERDER UITWERKEN
DOOR TE WIJZEN OP HUN JURIDISCHE , MAATSCHAPPELIJKE , ECONOMISCHE EN BUDGETTAIRE
CONSEQUENTIES EN OP DE GEVOLGEN WAT BETREFT DE MIDDELEN EN HET PERSONEEL

Initiatief 1: Terugbetaling enkel via rekeningnummer uitvoeren en niet meer via
postassignatie
Momenteel kan een terugbetaling uitgevoerd worden op een rekeningnummer of via
postassignatie. Een groot deel van deze assignaties worden niet geïnd en worden dus gestort
op de rekening van de rekenplichtige, wat extra werk met zich meebrengt. De AAII wil
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onderzoeken of het juridisch mogelijk is om enkel een terugbetaling via een rekeningnummer
uit te voeren en dus niet langer via postassignaties. Indien dit onmogelijk blijkt, zouden we
willen onderzoeken of het mogelijk is om bijkomende kosten aan te rekenen.
Gerealiseerd in 2016:
 Conceptuele nota aan proceseigenaar Inning
Voorzien voor 2017:
 Voorleggen voorontwerp van de aanpassing van diverse wetboeken en besluiten en
verdere opvolging
 Promoten van het gebruik van rekeningen voor terugbetalingen
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Automatiseren van de terugbetaling en dus minder manuele taken.
 Verlagen van de werklast
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers: een snellere en veiligere terugbetaling van de belasting
 Een beter imago door niet langer verouderde betaalwijzen te gebruiken en door de
daling van de geschillen
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4.2.7 CRM (K2)

Artikel 47. Verbeteren van de beschikbaarheid van onze diensten
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: BESTUDEREN EN VERBETEREN VAN DE OPENINGSUREN OP DE MEEST
KLANTVRIENDELIJKE WIJZE EN VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

Initiatief 1: Infocenters AAII (+ intake DAVO)
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 hebben we in het kader van het project Infocenter AAII verschillende acties
gerealiseerd, verdeeld over 5 assen:










Verbetering van de werking van de bestaande infocenters:
o Creatie van een werkgroep met dienstleiders van de verschillende infocenters
o Realisatie van een werklastmeting om de taken (en de timing) van de infocenters
te bepalen
o Beschrijving van de taken van de infocenters binnen het proces 34: specifieke
interacties (op niveau 4)
o Realisatie van een tevredenheidsenquête bij de bezoekers van de 4 bestaande
infocenters
o Opleiding van de medewerkers met het oog op een grotere polyvalentie
Oprichting van nieuwe infocenters:
o Analyse van het aantal te openen infocenters in 2017 (11 infocenters) en
vastleggen van de strategische locaties om ze te implementeren
o Analyse van het aantal benodigde medewerkers in de infocenters
o Lancering van de procedure voor interne mobiliteit voor het aantrekken van
medewerkers voor de infocenters
Afsprakentool
o Analyse voor de implementatie van een afsprakentool en het opstellen van een
Business Case
Integratie van de intake DAVO in de infocenters
o 2 piloot-infocenters hebben al de intake DAVO geïntegreerd in hun
werkmethoden
Deelname aan het transversaal programma CRM beheerd door de diensten van de
Voorzitter
o Er werd een SPOC CRM aangeduid, die actief deelneemt aan de transversale
werkgroep

Voorzien voor 2017:
In 2017 zijn er verscheidene acties voorzien op de 5 assen:


Deelname aan het transversaal programma CRM beheerd door de diensten van de
Voorzitter
o Deelname aan de volumemeting face to face-contacten front office
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o Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid
Oprichting van nieuwe infocenters:
o Opstart van de 7 bijkomende infocenters (Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Namen,
Marche-en-Famenne en Bergen)
o Uitbreiding van de 4 bestaande infocenters ( Charleroi, Luik, Brussel en
Antwerpen)
o Uitrol van de organisatiestructuur (functies A3, A1, B en C) en de specifieke
functie A2 coach per 2 infocenters
Verbetering van de werking van de infocenters
o Implementatie van het proces 34
o Nieuwe klanttevredenheidsenquête
o Integratie van Mister Cash/Bancontact (in functie van het lastenboek dat
momenteel onderhandeld wordt tegen juli 2017)
o Uitbreiding van de taken van de medewerkers van de infocenters (bv. toekennen
van afbetalingsplannen)
o Aanpassing van de brieven (bijvoorbeeld Aanslagbiljet PB)
o Uitgebreide openingsuren (opening in de namiddag, zoals al het geval in het
infocenter Brussel)
o Nieuwe opleiding voor het personeel om de polyvalentie te stimuleren
o Organisatie van een opleiding ‘klantgerichtheid’
o Opmaak van een communicatie die de infocenters als enig contactpunt voor de
AAII voorstelt (lokale kantoren niet langer open voor het publiek)
o Voorbereiding van het wegvallen van de territorialiteit
Integratie van de Intake DAVO in alle infocenters
Afsprakentool
o Opstart van een afsprakentool of een ticketing tool van het type Qmatic in de
infocenters om een klantgericht beheer van de bezoekers te verzekeren (deze
tool laat ook toe om statistieken op te stellen)

Hierover moet nog een kleine verdere projectie worden gemaakt gezien de grote impact van
een afsprakentool, eenmaal deze geïmplementeerd wordt.
De proceseigenaar Inning heeft in het laatste kwartaal van 2016 een Business Case ingediend
voor de implementatie van een afsprakentool. In de visienota van de voorzitter werd het op
afspraak werken aangehaald in het kader van de Client Relationship Management. Het
contact met de burger zou aldus volgens deze visienota pas in laatste instantie face-to-face
moeten gebeuren (na het opzetten van een performant digitaal netwerkplatvorm) maar als
dat contact er dan wel komt, dan moet het professioneel, pragmatisch en vlot zijn.
De lange wachtrijen en het ongestructureerd adviseren van de burgers/ondernemingen die
men in de infocenters (en elders) ziet, samen met het nakend personeelstekort, maakt dat
de AAII op zoek ging naar de beste manier en het meest performante systeem om zo’n tool
te implementeren in de bestaande en op te richten infocenters.
Er moet sterk de nadruk gelegd worden op het feit dat de afsprakentool zelf uiterst
performant moet zijn. Daarvoor heeft de AAII zich laten inspireren door een al werkend
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systeem, namelijk dat van de stad Antwerpen. Belangrijk hierbij is dat de vergelijking zeer
reëel is aangezien de stad Antwerpen en de AAII met hetzelfde publiek en soortgelijke
complexiteit omtrent hun dossiers te maken krijgen.
Het gebruik van een performant systeem zorgt voor:









Het wegwerken van wachtrijen en dus, op logistiek vlak, het elimineren van grote
wachtzalen
Verminderde risico’s op vlak van veiligheid
Correcte oriëntatie van de burgers richting de ambtenaar/dienst die zijn probleem
kan oplossen, om zo het heen en weer sturen te vermijden
Een efficiëntere voorbereiding van het dossier, gezien het feit dat de burger al via de
afsprakentool moet aangeven wat het onderwerp van de afspraak is
Een correcte dienstverlening dankzij de gelimiteerde tijdskaders voor elke afspraak,
de afspraken worden beperkt tot het strikt noodzakelijke
Een betere opvolging en monitoring, zowel van de medewerkers als van de
behoeftes van de burgers en ondernemingen
Een uniforme behandeling van de burger en het wegwerken van de territorialiteit,
twee belangrijke doelstellingen van de AAII
De verbetering van ons IMAGO: modern en efficiënt

Bovendien, wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden die MyMinfin biedt, van bij het
maken van de afspraak tot aan het einde van contact, om zo de digitale oplossingen sterk aan
te moedigen.
Als de afsprakentool er komt, heeft dat enkel zin als ze performant en consequent is. Met
performant bedoelen wij dat zowel de burger als onze collega’s zeker niet welvaren met een
goedbedoelde maar in elkaar geknutselde tool. Met consequent bedoelen wij dat het ultieme
doel is om nog enkel op afspraak te werken (met natuurlijk een overgangsperiode waarin de
burger ook spontaan kan komen). Het combineren van afspraken met vrije inloop is als
overgangsmaatregel een noodzaak, maar op langere termijn erg belastend.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Waardering van hun opdracht: de taken in de Infocenters zijn zeer veelzijdig,
daarbovenop moeten zij op een assertieve en klantvriendelijke manier de
burger/onderneming verder helpen. Deze inspanning die van onze medewerkers wordt
gevraagd moet worden gewaardeerd
 Procesgericht werken: de medewerkers moeten het proces 34 kennen en het ook volgen
 Aangezien de functie veelzijdig is wordt er van hen verwacht dat ze hun polyvalentie
verhogen (meerdere materies kunnen beheersen, …) door bijkomende opleidingen en
een nieuwsgierigheid naar alle innings- en invorderingstaken
 Klantgericht werken: de medewerkers moeten op een assertieve maar klantvriendelijke
manier de burger/onderneming ontvangen
 Bepaalde medewerkers veranderden van team en teamchef
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
Voor de burger/onderneming:



Voortaan hebben zij één enkel aanspreekpunt: namelijk het infocenter
Met de afsprakentool:
o Minder wachttijd voor de burger/onderneming
o Ze kunnen zelf bepalen wanneer zij wensen langs te komen
o Zij komen hierdoor ook meteen bij de juiste medewerker terecht
o Bij het maken van de afspraak kan je al een betere oplossing bieden voor zijn
probleem (wat niet noodzakelijk een F2F is)
 Betere en geprofessionaliseerde dienstverlening
 Gelijke behandeling van de burger/onderneming: door het procesmatig werken zullen
de infocenters de burger/onderneming op een uniforme manier behandelen. Elke
burger wordt overal op dezelfde manier ontvangen en krijgt overal dezelfde informatie.
 Flexibiliteit verhogen
o De klanten kunnen gaan naar het infocenter van keuze (door het wegvallen
territorialiteit)
o Door de ruimere openingsuren zullen ze ook meer keuze hebben om een
afspraak te kiezen

Artikel 48: Voorzien van interactie, dialoog en feedback
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERZAMELEN VAN DE NODIGE INFORMATIE OVER DE EVOLUTIE VAN
DE VERWACHTINGEN VAN GEBRUIKERS EN OVER EVENTUELE DISFUNCTIES DIE ZICH IN DE DIENSTEN
KUNNEN VOORDOEN , OM SNEL TE REAGEREN DOOR MIDDEL VAN VERBETERACTIES

Initiatief 1: Oprichting van een dienst ‘Interne Inspectie’ binnen de AAII
Gerealiseerd in 2016:
 Deelname aan coördinatievergaderingen in het kader van de heropmaak van de
Deontologische Code
 Opmaak van een actieve strategie omtrent integriteit
 Verbetering van het klachtenbeheer: het proces 92 (klachtenbeheer) werd
geïntegreerd in het proces 115 (interne inspectie)
Voorzien voor 2017:
 Opmaak van een planning met betrekking tot de uitrol van de interne inspectie
 Beschrijving van niveau 4 van proces 115, aangepast aan de AAII, gebaseerd op het
proces 115 van de AAFisc
 Opstellen van een intern (hiërarchie en medewerkers AAII) en extern (notarissen,
deurwaarders, federale ombudsman, burgers …) communicatieplan
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het klachtenbeheer (coördinator op niveau-N) zal in de praktijk gescheiden worden
van het beheer van integriteitsschendingen (interne inspectie op niveau N-1)
 De medewerkers beschikken over een intern contactpunt voor alle meldingen over
schendingen van de integriteit (= meer transparantie)
 Medewerkers kunnen de dienst interne inspectie vervoegen, hetzij in Brussel, hetzij
lokaal (interne mobiliteit of functionele hergroepering)
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Meer transparantie en zekerheid over een gelijke behandeling voor alle diensten van
het land

Artikel 49. Sensibiliseren van doelgroepen in functie van hun situatie, behoeftes en gedrag
ORGANISATIEDOESTELLING 1: EEN TRANSVERSAAL PROJECT OPSTARTEN ROND NUDGING, NAAR VOORBEELD
VAN HMRC IN HET VERENIGD KONINKRIJK . O NDERZOEKEN EN EVALUEREN VAN MOGELIJKE SYSTEMEN DIE DE
BELASTINGPLICHTIGE AANZET GEMAKKELIJKER /SNELLER AAN ZIJN VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN.
Initiatief 1: Nudging
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 heeft de AAII haar nudging project gelanceerd:
 De eerste concrete nudging technieken werden toegepast binnen de AAII
o Verhogen van de inning van de belastingen (meer compliance)
 Ontwikkelen en verzenden van tien versies van de automatische aanmaning PB
(aanslagjaar 2015), elk met een andere nudging techniek en een andere boodschap
Voorzien voor 2017:
Gezien de positieve resultaten van het project, zal er in 2017 verder gewerkt worden op
volgende elementen:








Verfijnen van de nudges in de herinneringsbrieven (aanmaning) voor het aanslagjaar
2016
Creëren van een compliance unit binnen Inning die de initiatieven zou moeten
beheren, coördineren en ontwikkelen om de compliance te verhogen
Via Randomized Controlled Trials (RCT - gerandomiseerd onderzoek met
controlegroep) analyseren wat de meest efficiënte methode is om
belastingschuldigen in de personenbelasting zo snel mogelijk hun schuld te laten
betalen
Op basis van de wetenschappelijke literatuur, ideeën opgedaan in het project
‘Nudging – Aanmaning PB’ (I&I01014) en advies van de externe partners van de
London School of Economics en de Universiteit van Oxford verschillende typebrieven
voor de aanmaning ontwerpen
Op willekeurige wijze de verschillende herwerkte typebrieven naar
belastingplichtigen versturen
87








Door het analyseren van het betaalgedrag van de verschillende doelgroepen kan de
AAII onderzoeken welke aanmaningsbrief de grootste (positieve) impact heeft op het
betaalgedrag van de belastingplichtige
Het werk voortzetten om te komen tot een actieplan en een analyse van de
mogelijkheden om nudging toe te passen op andere belastingtypes naast de
personenbelasting
Organisatie van een internationale conferentie over het thema
Proactief contacteren van de belastingplichtigen met een moeilijke
betaalgeschiedenis om ze te nudgen naar een ander gedrag betreffende de betaling
van een nieuwe belasting (bv. ze al een afbetalingsplan voorstellen voor de
vervaldag). We kunnen ze contacteren via telefoon (DRM) maar we zouden dit ook
kunnen doen via brief (zelfde als bij het AB).

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Dit project zou moeten leiden tot een verhoging van het aantal artikels (schulden) dat
sneller en volledig betaald wordt. Dit leidt tot een vermindering van de werklast van de
operationele diensten (teams Invordering).
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4.2.8 Rechtszekerheid en privacy (K3)

Artikel 50. Beschermen van gegevens en informatieveiligheid
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET INTEGRAAL INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID (ZOWEL TECHNISCHE
ALS FYSIEKE BEVEILIGING ) VERDER UITBOUWEN , MET ALS DOEL HET VRIJWAREN VAN DE INTEGRITEIT
VAN DE INFORMATIE EN HET BESCHERMEN ERVAN TEGEN VERLIES OF MISBRUIK DOOR DERDEN

Initiatief 1: Opzetten van een structuur voor de informatieveiligheid
Gerealiseerd in 2016:
Op de zitting van 19/02/2016 heeft het DIRCOM beslist prioriteit te geven aan de
implementatie van de organisatie van de informatiebeveiliging, als pilootproject samen met
AAFisc. Dit heeft betrekking op het project ‘strategisch plan voor de informatieveiligheid’ (in
samenwerking met Ernst & Young). Op basis van de conclusie van dit project, wordt aan het
DIRCOM voorgesteld om de informatieveiligheidsstructuur nu definitief op te zetten.
Voorzien voor 2017:
 Implementeren van de informatieveiligheidsstructuur bij alle AA’s en stafdiensten
van de FOD Financiën, en dit via een netwerk
 Aanduiden van een vertegenwoordiger ’ informatiebeveiliging’ bij iedere AA. Zij
vormen het college van de informatiebeveiliging (cf. Privacy college)
 Uitwerken van een sensibiliseringsplan en het voorstellen van opleidingen over
informatiebeveiliging
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het management van iedere AA waakt over het sensibiliseren van het personeel en
de verplichtingen eens de structuur voor de informatieveiligheid binnen de FOD
Financiën is opgezet.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Alle externe stakeholders zijn geïmpacteerd door de invoering van het Algemeen
Reglement op de Bescherming van de Privégegevens, voorzien voor 25/05/2018.

Artikel 52. Optimaliseren van de geschillenbehandeling
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPTIMALISEREN VAN HET OPVOLGEN VAN GESCHILLEN
Initiatief 1: Uitbouw strategie voor geschillenbehandeling/verder ontwikkelen en
optimaliseren van datamining
Onderzoek naar de haalbaarheid van datamatching (en eventueel datamining) bij de selectie
van gerechtsdossiers.
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Voorzien voor 2017:
 Opmaak van een nota over de haalbaarheid
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ondersteuning van de medewerkers door het ter beschikking stellen van lijsten en
eventueel signalen via het dataminingmodel zodat de dossiers beter en sneller
kunnen worden behandeld
 Een betere selectie en doorstroming van gerechtsdossiers naar juridische diensten,
betere invordering, betere controle op de behandeling van gerechtsdossiers en het
volume van te behandelen dossiers per aard

Initiatief 2: Optimaliseren WF en herziening van de KPI's juridische diensten
Verbetering van de functionaliteiten van de WorkFlow (WF) gerechtsdossiers, herziening en
invoering van nieuwe KPI's.
Voorzien voor 2017:
 Verbetering functionaliteiten WF verzoekschriften en invoering nieuwe KPI's
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Optimalisering van de behandeling van de geschillenprocedures (betere opvolging
van de behandeling van gerechtsdossiers door de verschillende juridische diensten)
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4.2.9 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DE DIGITALE DIENSTVERLENING EN DE COMMUNICATIE
MET DE BURGERS EN DE ONDERNEMINGEN VERBETEREN, ONDER MEER DOOR HET
GEBRUIK VAN MYMINFIN EN MYMINFIN PRO
Initiatief 1: MEG (MyMinfin easy and green)
Aangezien MyMinfin het uitstalraam van de FOD Financiën is en de toegangspoort van onze
e-gov diensten vormt, is het uiterst belangrijk om door te gaan met de verbetering en
verdere uitbouw van deze toepassing. Nu het moderniseringsproject van MyMinfin, onder de
naam MEG, naar zijn einde loopt, worden een aantal initiatieven zichtbaar. De
hoofddoelstelling van deze initiatieven is de digitalisering van onze diensten in het kader van
de administratieve vereenvoudiging.
Gerealiseerd in 2016:
 MyMinfin mobile (responsive design)
 Nieuwe look
 Afbetalingsplan
 Migratie van MyMinfin naar de recentste ICT standaarden
 E-DebtAttest Pro
 Fiscale Balans ondernemingen
 E-cession
Voorzien voor 2017:
 Online betaling, eFinBox en integratie met service manager
 E-DebtAttest Burger
 Afbetalingsplan versie2
 Fiscale balans aangepast aan de nieuwe technologie
 Personalisering
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Implementeren van een automatisch loket voor de taken van de medewerkers:
minder werklast
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Toegang tot een groot aantal documenten en e-services van de FOD Financiën
 Modern platform: positief imago voor de FOD Financiën
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ORGANISATIEDOELSTELLING 2: VERBETEREN VAN DE GEGEVENSUITWISSELING MET DE
VERSCHILLENDE PARTNERS

Initiatief 1: FINPROF WEB SERVICE
De indiening van de aangiftes in de bedrijfsvoorheffing kan reeds manueel via de toepassing
Finprof, die reeds in productie is gesteld. Ondertussen hebben de sociale secretariaten
elektronische platforms gecreëerd die hun klanten toelaten om een aangifte in de
bedrijfsvoorheffing in te dienen. De doelstelling is om een web service uit te bouwen die
toelaat om via deze platforms de aangifte in de bedrijfsvoorheffing volledig elektronisch te
doen. Op die manier verhoogt de FOD de digitalisering van haar diensten en maakt ze zo
gemakkelijker toegankelijk via BtoG (Business to Government).
Voorzien voor 2017:
 Een eerste analyse in 2017 moet toelaten om een bestek op te maken en het
contract toe te kennen. Als de resultaten goed zijn, kan het project en de
ontwikkeling van start gaan.
 Beheer van de afhankelijkheid van de publicatie in het BS. Deze publicatie is
noodzakelijk voor de realisatie van dit project.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Sociale secretariaten, werkgevers: indienen van hun bedrijfsvoorheffing via
elektronische weg

Initiatief 2: Crassus met de RSZ
Crassus is de naam van een service die een externe gebruiker toelaat om de inhoudingsplicht
te controleren, bij het overschrijden van een bepaalde drempel, inzake fiscale schulden. Deze
inhoudingsplicht kan slechts plaatsvinden als de ondernemer actief is in één van de drie
volgende sectoren: bouw, bewaking of vleesindustrie. Dezelfde inhoudingsplicht bestaat in
de sociale sector. Dit initiatief heeft tot doel om beide inhoudingen zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen.
Gerealiseerd in 2016:
 We hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de mobiele applicatie van de RSZ
en de webservice Crassus.
Voorzien voor 2017:
 Een eerste analyse zal uitgevoerd worden zodat we de aanbevelingen, naar
aanleiding van een audit van het Rekenhof, kunnen opnemen in het lastenboek. Zo
kan het budget worden bepaald in 2017.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Een deel van het werk in het wachtregister zal worden geautomatiseerd omdat het
merendeel van de betalingen met een gestructureerde mededeling zal verlopen.
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Bij de behandeling van dossiers in de wachtregisters zullen we gebruik kunnen
maken van opzoekingen in Crassus.

Initiatief 3: Digital Access to Debts (DAD)
De FOD Financiën beschikt over informatie inzake openstaande schulden. Deze informatie is
ook interessant voor onze klanten en partners.
In dit domein werden al initiatieven genomen. Nu willen we alle initiatieven hernemen en
structureren rond één platform dat beantwoordt aan de huidige ICT-standaarden en een
architectuur die anticipeert op de toekomstige evoluties bij de FOD Financiën.
Voorzien voor 2017:
 Een eerste analyse zal uitgevoerd worden in 2017 zodat het bestek kan worden
gelanceerd en toegekend
 Als de resultaten positief zijn, wordt het project interface beveiligd via ESB
gelanceerd om de business toepassingen inzake de staat van de schuld (ICPC,
STIRON, FIRST) te raadplegen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Beschikbaar maken van informatie: minder aanvragen in de kantoren
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Alle stakeholders: beschikbaar maken van informatie in real-time, een beter imago

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: EVOLUEREN NAAR EEN ZOVEEL MOGELIJKE PAPIERLOZE VERWERKING
Het evolueren naar een papierloze verwerking van dossiers is één van de bouwstenen van de
digitalisering.
Initiatief 1: Maximaal Digitaal
Met dit project willen we toewerken naar een digitaal dossier, in de plaats van een klassiek
papieren dossier.
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd op basis van een businessanalyse een digitaal klassement opgesteld voor inning
en invordering. De bestaande toepassingen om dossierstukken te digitaliseren en te
raadplegen, werden aangepast. Deze aanpassingen maken het mogelijk om te voldoen aan
de specifieke behoeften van inning en invordering.
Voorzien voor 2017:
In 2017 worden de toepassingen in productie gesteld. Daarna zullen we stelselmatig de
digitalisering van de innings- en invorderingsdossiers implementeren. Voor inning wordt de
prioriteit gegeven aan het digitaliseren van:


De teruggavedossiers: de digitalisering zal de doorlooptijd van probleemgevallen
verkleinen.
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De aangifte diverse taksen: de digitalisering zal een betere opvolging en controle van
de ingediende aangifte toelaten.
De dossiers ‘intake DAVO’: digitalisering is een noodzaak gelet op de splitsing tussen
intake en invordering DAVO.

Dit initiatief volgt de logica van het programma Digifin, dat beheerd wordt door de diensten
van de voorzitter.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Eens een dossier gedigitaliseerd is, kunnen alle medewerkers dit dossiers snel,
eenvoudig en digitaal raadplegen. Hierdoor kan de werklast op transversaal niveau
effectiever beheer worden. Het ‘delokaliseren’ van de dossiers laat een herverdeling
van de dossiers toe in functie van de beschikbare VTE's.
 Tegelijk zal het klasseren van dossierstukken efficiënter verlopen. De
dossierbeheerder moet niet langer zelf stukken aan een dossier toevoegen. Het
scannen, of het digitaal klasseren, kan door het ondersteunend administratief
personeel uitgevoerd worden. De dossierbeheerder kan hierdoor meer tijd besteden
aan zijn kerntaken.
 Tot slot wordt telewerk eenvoudiger, omdat alle relevante dossierstukken digitaal
beschikbaar zijn.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers/ondernemingen: de dossiers zullen altijd beschikbaar zijn en gemakkelijk
raadpleegbaar, zelfs bij een verhuis.
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4.2.10 Kennisbeheer (I2)

Artikel 54. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERDER MAATREGELEN NEMEN VOOR DE ORGANISATIE EN DE
REALISATIE VAN KENNISOVERDRACHT

Initiatief 1: Actieplan voor kennisbeheer
In het kader van het project kennisbeheer van de FOD Financiën, moet elke administratie een
actieplan uitwerken om zijn eigen initiatieven in kaart te brengen.
Gerealiseerd in 2016:
 Deelnemen aan de transversale werkgroep ‘ Kennisbeheer’
Voorzien voor 2017:
 Uitvoeren van een inventaris van alle bestaande initiatieven omtrent kennisbeheer
 Op basis van de inventaris en de geïdentificeerde behoeftes (tevredenheidsenquête,
projecten, strategie) een eerste voorstel tot actieplan ontwerpen. Dit actieplan zal
worden gepresenteerd tijdens het TOP FIN evenement en ter validatie en/of
wijziging worden voorgelegd aan het Beheerscomité van de AAII.
 Presenteren van een gedetailleerd voorstel aan het Beheerscomité van de AAII. Dit
voorstel zal gebaseerd zijn op het actieplan en bevat concrete acties,
verantwoordelijken voor elke actie en een planning.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere kennisoverdracht tussen ambtenaren inzake technische aspecten
 Snellere vorming van nieuwe medewerkers
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4.2.11 Organisatieontwikkeling (I3)

Artikel 55. Verder ontwikkelen van de organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 29: RATIONALISEREN EN ONDERZOEKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT
HERSTRUCTUREREN /HERGROEPEREN VAN EEN AANTAL TEAMS EN DIENSTEN
Initiatief 1: Integratie van de NFI in XL-teams invordering
Tijdens de kanteling in 2015 hebben we de polyvalente teams invordering opgericht,
bevoegd voor de invordering van db- en btw-schulden.
Gerealiseerd in 2016:
 Aanpassen van de toepassingen aan deze nieuwe structuur
o Introductie van de notie team: listings beschikbaar per team invordering en
niet langer per ontvangkantoor
 Aanpassen van de documenten die automatisch en manueel verstuurd worden:
o Als afzender staat nu het team invordering vermeld en niet langer het
ontvangkantoor
 In uitvoering van het infrastructuurplan 2018 zijn in 2016: 34 teams invordering en
NFI-kantoren verhuisden naar een andere locatie.
 Kleinere teams invordering werden functioneel samengevoegd.
Voorzien voor 2017:
 Uitvoeren van het infrastructuurplan 2018: 12 teams invordering zullen verhuizen
naar een nieuwe locatie.
 Met een besluit van de Voorzitter zullen we de functionele fusies van teams
officialiseren en nog bijkomende fusies doorvoeren, om de organisatiedoelstelling
‘span of control > 12’ te bereiken.
 Hierdoor zullen we in 2017 nog 127 teams invordering en NFI-kantoren hebben
tegenover 166 diensten in 2016.
Deze nieuwe XL-teams vragen een andere organisatie:




Een gedetailleerde en concrete taakomschrijving van de A3-expert (nieuwe functie)
vs. de A3-manager
Oprichten van een organisatiestructuur en de realisatie van een organigram voor de
XL-teams.
Voorbereiden van de eerste fase van de integratie van de NFI-kantoren in de teams
invordering:
o Organiseren van opleidingen en stages voor DAVO- en andere niet-fiscale
schulden. Zo kunnen deze schulden in 2018 door de NFI-kantoren
overgedragen worden aan de teams invordering.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Een standaardorganigram en nieuwe organisatie voor deze XL-teams die een beter
beheer van het personeel en de werklast toelaten

Initiatief 2: Evolueren van territoriaal georganiseerde teams inning naar op
materie gestuurde teams
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden voorbereidingen getroffen voor de organisatie van twee projecten in het
kader van op materie gestuurde teams:
 Inzake de bedrijfsvoorheffing: voorbereiding van de oprichting van twee
gespecialiseerde teams met betaling van bedrijfsvoorheffing op drie
rekeningnummers
 De oprichting van een team ’Teruggaven’: het is de bedoeling om alle actoren in het
proces 8 samen te brengen onder één enkel team en hen de behandeling van A tot Z
toe te vertrouwen. Daarvoor is een performante tool noodzakelijk. In 2016 werd
gewerkt aan het definiëren en uitwerken van de toepassing (Teruggavenbeheer).
Voorzien voor 2017:
 Implementeren van de teams ‘Bedrijfsvoorheffing’ en betaling BV op twee
rekeningnummers.
 Verdere uitwerking van het proces en toepassingen met het oog op de oprichting
van de teams ’Teruggaven’
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5

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE

5.1 Inleiding
De AABBI is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor alle belastingen, rechten en
taksen waarvan de vestiging, de inning en de invordering aan de FOD Financiën zijn toevertrouwd.
Haar kernopdracht heeft inzonderheid betrekking op zowel het opzoeken en voorkomen als het
bestraffen van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd. Hierbij gaat het prioritair om de
ontmanteling van op grote schaal en vaak met een internationale dimensie uitgewerkte bijzondere
mechanismen en ingewikkelde structuren. Tevens wordt uitgesproken aandacht besteed aan in
welbepaalde sectoren toegepaste of aan specifieke thema’s gelieerde bijzondere mechanismen.
Teneinde hun missie te kunnen uitvoeren, beschikken de ambtenaren van de AABBI over alle
bevoegdheden die wettelijk en reglementair aan de fiscale administraties van de FOD Financiën zijn
verleend inzake belastingen, rechten en taksen.
In een open en mondiale economie vereist de missie van de AABBI continue contacten en
samenwerking met de andere antifraude actoren en diensten. Teneinde efficiënt te zijn, moet deze
samenwerking, en dit zowel nationaal (AFC, politie, justitie, anti-witwascel, sociale inspecties,
gewesten, …) als internationaal (buitenlandse fiscale administraties, Eurofisc, Europol, OLAF, TAXUD,
OESO, FAG, Benelux Unie, IOTA…), voortdurend worden bestendigd en versterkt.
De vanuit al deze invalshoeken ontvangen en door de eigen inspectiediensten aangereikte gegevens
moeten geconsolideerd en geprioriteerd worden. Verrijkt met risicoanalyse en gegevenskruising
maakt deze informatie het startpunt uit van diverse fraudezaken die aanleiding kunnen geven tot de
controle van talloze individuele dossiers. Bepaalde fraudemechanismen kunnen evenwel betrekking
hebben op een te omvangrijk aantal operatoren waarbij het materieel onmogelijk is dat de AABBI
alle betrokken dossiers zelf controleert. Middels de procedure van de zogenaamde dossiers met
vertakkingen wordt alsdan alle relevante informatie (identificatie, modeltaxatie, aangepaste
handleiding, …) overgezonden aan de partneradministraties (AAFisc, AAPATDOC, VLABEL, …) waarvan
nadien de nodige feedback wordt ingewacht.
De optimale aanpak van de weerhouden fraudezaken impliceert dat de medewerkers van de AABBI
op de hoogte zijn van de aan te wenden technieken inzake e-audit en risicoanalyse. Verder spreekt
het voor zich dat zij de onderscheiden wetgevingen in alle stadia van de procedure (taxatie,
invordering en geschillen) moeten beheersen. De ondersteuning door de gespecialiseerde cellen
(juridisch, invordering, ICT, registratie en douane) waarover de AABBI beschikt, is onontbeerlijk om
de effectieve inning van de ontdoken belastingen maximaal te bewerkstelligen.
Als autonome algemene administratie binnen de FOD Financiën dient de AABBI in haar
werkprocessen uiteraard aandacht te besteden aan haar eigen beheer en prioriteiten inzake
personeel, budget, logistiek, ICT, …
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Overeenkomstig de in het strategisch plan 2012-2017 en de bestuursovereenkomst 2017-2018 van
de FOD Financiën ontwikkelde visie en in uitvoering van het regeerakkoord van 10.10.2014 hebben
de door de AABBI weerhouden initiatieven prioritair betrekking op:

















het ontwikkelen van thematische en sectoriële acties, alsmede het behandelen van
fraudezaken die haar worden toevertrouwd in het kader van de actieplannen van de
regering in de strijd tegen de fraude;
het verhogen van de inningsgraad van de eigen inkohieringen;
de betrokkenheid bij de implementatie van de aanbevelingen van de diverse
parlementaire onderzoekscommissies;
de voortzetting van de uitbouw van de nieuwe informaticatools (STIRINT,
STIR_FRAUDE, e-audit, datawarehouse) en opsporingstechnieken door preventieve
risicoanalyse, zowel inzake btw als inkomstenbelastingen (TNA, datamining, BISC, …);
de aanpak van ontplooide fraudetypologieën, en dit zowel via traditionele als
elektronische (internet) kanalen;
het versterken van de bestaande netwerken en het optimaliseren van de
samenwerking van de AABBI met de onderscheiden bij de aanpak van de fraude
betrokken actoren (zowel nationaal als internationaal) door het afsluiten van
protocollen en het daadwerkelijk toepassen van de beschikbare regelgeving;
de voortdurende verbetering van ons werkproces “Fiscale fraudemechanismen
bestrijden” (P23), en dit met dezelfde vroeger reeds gehanteerde pragmatische
aanpak;
de voortzetting van de modernisering binnen onze nieuwe structuur;
de werving van en de beschikking over bekwame en gemotiveerde medewerkers
teneinde hen de mogelijkheid te bieden om zich in een attractieve, op mensenmaat
geconcipieerde, werkomgeving gedurende hun ganse loopbaan steeds verder te
kunnen ontplooien;
de werklastmeting met het oog op de juiste personeelsinschatting waar nodig;
de daadwerkelijke interactie met Justitie teneinde via de implementatie van recente
initiatieven (una via, minnelijke schikking) te streven naar een pragmatische en
effectieve recuperatie van frauduleus ontvreemde sommen en kapitalen, en dit
rekening houdend met de eigenheden van de betrokken regelgevingen.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de AABBI om steeds meer haar unieke positie, zowel in binnenals buitenland, in de aanpak van de fiscale fraude te bestendigen.
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5.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
Het OPBBI - bestuursplan 2017 dient geplaatst in het verlengde van de vorige operationele plannen
van de AABBI en van door de FOD Financiën voor de periode 2012-2018 ontwikkelde strategie inzake
de strijd tegen de fiscale fraude, met uiteraard uitgesproken aandacht voor de grootschalige fraude.
Aldus is het evident dat de AABBI de in het antifraude plan verwerkte krijtlijnen strikt zal
respecteren.
Ter herinnering, het voor de AABBI naar voren geschoven objectief bestaat erin om geleidelijk:
1. haar DOELTREFFENDHEID te verhogen, en derhalve de realisatiegraad van de ondernomen
acties inzake de strijd tegen de fraude, door:
a. de uitbreiding van de e-audit controles
b. de verhoging van de inningsgraad van de eigen inkohieringen
c. de invoering van preventieve risicoanalyses
d. de uitbreiding van de internationale en interdepartementale samenwerking
e. de ontwikkeling van thematische en sectoriële acties
2. haar EFFICIENTIE te verbeteren, en derhalve de beschikbare middelen optimaal aan te
wenden, door:
a. de steeds verdere uitbouw van een autonome algemene administratie op
mensenmaat
b. de integratie, vorming en ontwikkeling van alle medewerkers
c. de oppuntstelling van aan de noden aangepaste werkprocessen en
informaticatoepassingen
d. de creatie van een stabiel ondernemingsklimaat en de responsabilisering van alle
medewerkers (leidinggevenden en experten)
3. het verwacht niveau van DIENSTVERLENING in de strijd tegen de fiscale fraude te bereiken,
door:
a. de versterking van de samenwerking met de andere antifraude actoren
b. een goed beheer en de bevestiging van een sterk merk

Uiteraard strookt onderhavig plan eveneens met het Regeerakkoord van 10.10.2014 en de daaruit
voortvloeiende beleidsverklaringen (zie anti-fraude plan) en algemene beleidsnota’s (zie beleidsnota
van 28.10.2016) van de Minister van Financiën, belast met de bestrijding van de fiscale fraude. Waar
nodig zal in dit plan worden verwezen naar de desbetreffende punten in deze onderscheiden
documenten.
Om deze objectieven te verwezenlijken zijn er in de loop van het jaar 2017 verschillende initiatieven
gepland waarbij uiteraard rekening dient te worden gehouden met de missie en de specifieke
eigenheden van de AABBI.
In de rest van dit document worden de verschillende operationele doelstellingen van de AABBI
voorgesteld in de volgorde van de items zoals weerhouden in de bestuursovereenkomst van de FOD
Financiën. Deze onderscheiden acties zijn ook conform de strategische kaart van de FOD Financiën
gerangschikt. Voor elk initiatief zijn per kwartaal mijlpalen weerhouden die trouwens het voorwerp
100

zullen uitmaken van een regelmatige opvolging in het kader van de beheerscyclus 2017 en ter
gelegenheid van de bilaterales met respectievelijk de Voorzitter, de Minister van Financiën en de
adviseurs-generaal. De verschillende voor 2017 geplande mijlpalen worden in de actietabel in bijlage
gedetailleerd. Wat deze mijlpalen betreft, kan niet worden ontkend dat in het (recent) verleden de
AABBI vaak geconfronteerd werd met onverwachte opdrachten met logischerwijze implicaties op de
initieel vooropgestelde planning. Zulks zal allicht in de toekomst niet anders zijn.
Het spreekt voor zich dat binnen de FOD Financiën de gerichte strijd tegen de ernstige fiscale fraude
de volgende jaren een topprioriteit blijft. In dit domein speelt de AABBI als, sedert 01.09.2013,
volledig autonome algemene administratie een sleutelrol. Ten aanzien van de fraude die constant
evolueert, is onze administratie dan ook verplicht zich aan te passen en te anticiperen op de
wijzigingen van welke aard (wetgevend, maatschappelijk, commercieel, …) dan ook.
Rekening houdend met de nog steeds moeilijke budgettaire context en de stijgende verwachtingen
van elkeen (regering, parlement en bevolking) inzake de strijd tegen de fiscale fraude zal het ook in
2017 voor de AABBI onontbeerlijk zijn om haar modernisering voort te zetten teneinde vlugger en
beter de te controleren dossiers en zaken te (de)selecteren. Tevens is een permanente opvolging van
onze taxaties vereist om de effectieve inning ervan maximaal te waarborgen.
Onderhavig plan werd gevalideerd tijdens het strategisch seminarie van 24.01.2017.

Frank Philipsen
Administrateur-generaal
24.01.2017
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5.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)

Artikel 27. Verder uitwerken van een gerichter beleid in de selectie van dossiers en te
ondernemen acties
ORGANISATIEDOELSTELLING : INVOEREN PREVENTIEVE RISICOANALYSE
Initiatieven: Voortzetting lopende projecten inzake risicoanalyse; Project REPRERE
2 (+ cockpit); Project Offshore (vervolg Interleaks); Project Blue sky;
Carrouselfraude: Europees project inzake gemeenschappelijke risicoanalyse (cf.
Eurofisc - TNA); Coördinatie Datamining
Gerealiseerd in 2016:
 Project inzake risicoanalyse: REPRERE 1, infofiche, 275F en BEPS.
 Organisatie Fiscalis seminarie m.b.t. datamining.
 Benelux proof of concept inzake carrouselfraude, uitwisseling van praktijkervaring
BBI met andere landen van de Europese Unie en start van een Europees project van
gemeenschappelijke risicoanalyse inzake carrouselfraude.
Voorzien voor 2017:
 Voortzetting lopende projecten inzake risicoanalyse: het bestaande fraudeframework
(SAS E-guide, SAS E-miner, Social Network Analysis) zal voor de analyse gebruikt
worden. Externe ondersteuning (cf. raamcontract datamining) is voorzien in dit
kader. Verder is er uiteraard ook een link met datamining en kruising gegevens
inzake de aanpak van sociale en andere fraude (cf. Regeerakkoord, p. 54, punt 3.4.) :
o Project REPRERE 2 (+ cockpit): exploitatie van de verschillende gegevens en op basis van de input van de onderscheiden adviseurs-generaal gedrag/typologieën te identificeren om de strategische acties van de AABBI
te prioriteren (maximalisatie invordering, effectieve terugdringing of niet van
bepaalde frauduleuze gedragingen, enz.).
o Project Offshore (vervolg Interleaks): optimaal gebruik van SASnet door de
aanpassing van de interface. Het doel is een databank te maken van
offshores gevestigd in de NCJ (non cooperative jurisdictions) die een
rechtstreekse/onrechtstreekse band met België hebben.
o Project Blue sky: dankzij het gebruik van de databanken SASnet en data.be,
project m.b.t. Belgische belastingplichtigen met fictieve woonplaats in
landen of grondgebieden met fiscaliteit met beperkte of onbestaande
fiscaliteit.
 Carrouselfraude (cf. Regeerakkoord, p. 91, punt 4.3.): Europees project inzake
gemeenschappelijke risicoanalyse (cf. Eurofisc - TNA).
 Coördinatie datamining op het niveau van het hoofdbestuur; dataminers blijven in de
buitendiensten;
 Onder de hoede van de 5e directie zal het project REPRERE volledig worden
geïmplementeerd.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 beperking fiscale verliezen (vermijden onrechtmatige teruggaven, ontmanteling
niet transparante structuren, …) met logischerwijze verhoogde inkomsten;
 betere selectie van de effectief in aanmerking te nemen dossiers en derhalve
geen tijdverlies met niet relevante zaken;
 ondersteuning aan en vrijmaken capaciteit voor de taxatieteams;
 verdere implementatie 5e Directie;
 consequente opvolging operationele activiteiten en resultaten.

Artikel 28. Verbeteren van de controleopdrachten
ORGANISATIEDOELSTELLING : VERHOGEN INNINGSGRAAD EIGEN INKOHIERINGEN
Initiatieven: Actualisatie en opvolging van het protocol tussen de AABBI en de AAII;
Opvolging lijst inningscijfers; Invorderingscellen actieplan
Gerealiseerd in 2016:
 Ondertekening en uitvoering van het nieuw samenwerkingsprotocol tussen de
AABBI en de AAII.
 Nieuwe opvolgingslijsten per gewestelijke directie van de inningscijfers teneinde
de invorderingsgraad te meten (cf. antifraude plan).
Voorzien voor 2017:
 Actualisatie en opvolging van het protocol tussen de AABBI en de AAII. Ter zake
gaat het om het maximaal bewerkstellingen van alle mogelijke
samenwerkingsvormen tussen beide algemene administraties, uiteraard met
strikt respect voor elkaars respectievelijke bevoegdheden (cf. Regeerakkoord, p.
91, punt 4.3.). Het einddoel bestaat in het waarborgen van de effectieve inning
van de door de AABBI verrichte aanslagen en het bestrijden van de
georganiseerde insolvabiliteit (bv. door de aansprakelijkheidsstelling van de
beheerders of derden, …).
 Opvolging lijst inningscijfers per gewestelijke directie en per kwartaal middels
invoering van een nieuwe KPI (zie ook datamining project REPRERE – R1FRAU.02).
 Onder de hoede van de gewestelijke directie van Namen zal een allesomvattend
actieplan worden uitgewerkt om de werking van onze invorderingscellen te
optimaliseren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 verhoogde ontvangsten omwille van nog voor de opstarting van het eigenlijk
fiscaal dossier uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de effectieve
invorderingsmogelijkheden en de samenwerking met de AAII (buitgerichte fiscale
onderzoeken, aandacht voor internationale samenwerking, …);
 het beperken van aan vervolging verbonden administratieve kosten door een
efficiënte invordering, het nemen van de nodige waarborgen bij betwiste
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schulden, het optreden tegen de bedrieglijke organisatie van onvermogen en het
bewerkstelligen van een gecoördineerde aanpak btw/DB;
het creëren van een grotere compliance bij de burgers door een hogere
invorderingsgraad bij notoire fraudeurs (en in voorkomend geval hun
raadgevers/medecontractanten) te bewerkstelligen.

ORGANISATIEDOELSTELLING : ONTWIKKELEN THEMATISCHE EN SECTORIËLE ACTIES
Initiatieven: - Evaluatie en eventuele voortzetting van de opgestarte acties
(uitvoering van de fiscale onderzoeken, mogelijke vertakkingen en kennisbeheer),
zijnde: fraudemechanismen met vertakkingen, onder voorbehoud van de actualiteit
(inzonderheid de diverse "leaks") en insteken vanuit de Regering (thematische en
sectoriële acties alsmede het behandelen van fraudezaken en belastingontduiking
toevertrouwd in het kader van het antifraudeplan), zullen conform het
Regeerakkoord, in functie van hun opportuniteit, ook volgende typologieën
aandachtig worden onderzocht: werkzaamheden ATP/BEPS OESO; transversaal
thema: coördineren van de controleacties zodat de controles van eenzelfde
belastingplichtige zoveel mogelijk gegroepeerd worden; betrokkenheid van
raadgevers bij frauduleuze constructies; verder zullen de lopende acties inzake
sociale dumping, domiciliefraude … uiteraard worden voortgezet en zal in elke
gewestelijke directie ook bijzondere aandacht worden besteed aan de via
verrekenprijzen verrichte manipulaties (cf. cluster nr.2 van het BEPS programma,
het op 09.10.2013 tussen de AABBI en de AAFisc afgesloten
samenwerkingsprotocol en gegeven specifieke cursussen).
Gerealiseerd in 2016:
 Buitenlands spaarvermogen: kruisen van de in 2016 ontvangen info van de
Spaarrichtlijn met de info met betrekking tot de “leaks” heeft talrijke nieuwe, te
onderzoeken signalen opgeleverd.
 Patenten: actie uitgebreid naar andere directies met tientallen te onderzoeken
signalen.
 Voetbalsector: aanpak aspect “Belgische transfermarkt” opgestart.
 Paardensector: interne coördinatievergaderingen en Benelux meetings
“elitepaarden” (samen met NL-LU+DE-FR en FAVV en AAD&A) hebben geleid tot een
belangrijke toename van de te onderzoeken signalen/dossiers bij meerdere
gewestelijke directies.
Voorzien voor 2017:
 Evaluatie en eventuele voortzetting van de opgestarte acties (uitvoering van de
fiscale onderzoeken, mogelijke vertakkingen en kennisbeheer), zijnde:
 spaarvermogen gestald in het buitenland (meerdere leaks: Panama Papers, UBS,
Bahama's leaks, BCEE, ... - bij voorrang te behandelen);
 in het buitenland gestalde patenten en merknamen (cf. STIATH - Stalling Intellectual
Assets in Tax Heavens);
 frauduleuze handelingen in de digitale economie (zie BISC hoger - R1_FRAU.01),
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voetbalsector (brede betekenis);
paardensector (brede betekenis);
oprichting van een holding gevolgd door de ontbinding ervan of
kapitaalsvermindering (mogelijkheid tot herkwalificatie in dividenduitkering - zie ook
"Algemene Beleidsverklaring" van 28.10.2016 - Doc 54 2111/03, p. 11 - problematiek
"niet-belaste interne meerwaarden").
Fraudemechanismen met vertakkingen over het ganse grondgebied in kaart brengen
en de nodige operationele initiatieven treffen om de schade voor de Schatkist
maximaal te beperken.
Onder voorbehoud van de actualiteit (inzonderheid de diverse "leaks") en insteken
vanuit de Regering (thematische en sectoriële acties alsmede het behandelen van
fraudezaken en belastingontduiking toevertrouwd in het kader van het
antifraudeplan), zullen conform het Regeerakkoord, in functie van hun opportuniteit,
ook volgende typologieën aandachtig worden onderzocht:
acties, al dan niet gezamenlijk, die mogelijk voortvloeien uit de onderscheiden, reeds
afgesloten of op stapel staande samenwerkingsprotocollen (inzonderheid met de
AAFisc, AAD&A, AAII, Vlabel, FOD Economie en de SIOD);
de mogelijkheid tot aanwending (inzonderheid via DM) van geautomatiseerde
gegevensuitwisseling met het buitenland (inzonderheid "Interleaks");
mogelijke acties ingevolge preventieve risicoanalyse (projecten BEPS, 275F,
Interleaks, BISC, …) (zie ook R1-FRAU.02).
o Het spreekt voor zich dat de aanpak van de weerhouden typologieën dient te
gebeuren rekening houdend met respectievelijk de kernopdracht van de
AABBI en de materiële mogelijkheden van onze directies (werkplan capaciteitsinschatting).
Werkzaamheden ATP/BEPS OESO: opvolging en kennisdeling naar onze
buitendiensten (zie ook I2_FRAU.01).
Transversaal thema: coördineren van de controleacties zodat de controles van
eenzelfde belastingplichtige zoveel mogelijk gegroepeerd worden. Voorzien actie:
opmaak inventaris en vergelijkende analyse van de binnen de FOD Financiën
bestaande samenwerkingsmogelijkheden (gemeenschappelijke procedures en
instructies, samenwerkingsprotocollen, transversale toepassingen en processen, …
(zie inzonderheid R1_FRAU.07).
Onder de hoede van de gewestelijke directie van Gent zal een allesomvattend
actieplan worden uitgewerkt om de betrokkenheid van raadgevers bij frauduleuze
constructies daadwerkelijk te sanctioneren.
Verder:
o zullen de nog lopende acties inzake sociale dumping, domiciliefraude, ...
uiteraard worden voortgezet,
o zal in elke gewestelijke directie ook bijzondere aandacht worden besteed aan
de via verrekenprijzen verrichte manipulaties (cf. cluster nr. 2 van het BEPS
programma, het op 09.10.2013 tussen de AABBI en de AAFisc afgesloten
samenwerkingsprotocol en gegeven specifieke cursussen).

105

Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 verhoogde ontvangsten of vermeden fiscale verliezen dankzij de planning van
m.b.t. fraudepraktijken, allerhande misbruiken, fictieve winstoverhevelingen
naar het buitenland en de internethandel (sommige acties zijn de voortzetting
van vroeger al opgezette operaties);
 kenniscreatie en kennisbeheer voor de verschillende diensten van de AABBI en de
FOD Financiën (cf. Regeerakkoord, p. 91, punt 4.3.);
 zekerheid omtrent de gecoördineerde aanpak van de betrokken
fraudemechanismen.

Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING : UITBREIDEN EN VERSTERKEN INTERNATIONALE SAMENWERKING
Initiatieven: Actieve deelname aan internationale manifestaties (Fiscalis, OESO,
IOTA, Benelux Unie, …) + uitbouw internationaal netwerk met gespecialiseerde
eenheden van onze buurlanden (FIOD, DNEF, …) en kennisdeling naar onze
buitendiensten; Overlegstructuur in het kader van de internationale fiscaliteit en
fraudebestrijding; Overleg met Nederland en Frankrijk; Multilaterale controles
(MLC); Overleg met Europol en Interpol; Kennisdeling via AABBI intranet omtrent
de administratieve samenwerking; Opvolging Regeerakkoord in samenwerking met
de stafdienst BEO en de AAFisc; Opstarten/deelname European Network Financial
Investigations; Opstarten/deelname FCInet tools
Gerealiseerd in 2016:
 Actieve deelname aan 10 multilaterale controles (MLC) waarbij alle gewestelijke
directies werden betrokken.
 Organisatie verschillende seminaries (nationaal: BEPS en transfer pricing & Fiscalis:
datamining en offshore funds) en kennisdeling naar onze buitendiensten.
Voorzien voor 2017:
 Actieve deelname aan internationale manifestaties (Fiscalis, OESO, IOTA, Benelux
Unie, …) + uitbouw internationaal netwerk met gespecialiseerde eenheden van onze
buurlanden (FIOD, DNEF, …) en kennisdeling naar onze buitendiensten.
 Organisatie overlegstructuur 2x/jaar met het oog op de verbetering van de
doorstroming van informatie aangaande nieuwigheden, inzichten en interpretaties in
het kader van de internationale fiscaliteit ( BEO, AAFisc, AAII) en fraudebestrijding,
opvolging van het TNA project, het FCI-net en STIRINT.
 Regelmatig overleg met Nederland en Frankrijk met het oog op kennisdeling,
uitwisseling van best practices en operationele planning.
 Multilaterale controles (MLC): elke gewestelijke directie moet jaarlijks 1 MLC
organiseren dan wel in participeren.
 Regelmatig overleg met Europol en Interpol over fraudetendensen en
fraudemechanismen (eventueel gezamenlijke organisatie seminaries of workshops).
 Kennisdeling via AABBI intranet omtrent de administratieve samenwerking:
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voortdurende actualisatie van de lijst van alle landen met de mogelijk te gebruiken
juridische instrumenten per land + stand van zaken m.b.t. de automatische
gegevensuitwisseling (EU, OESO, FATCA).
Opvolging Regeerakkoord in samenwerking met de stafdienst BEO en de AAFisc:
o administratieve samenwerking (p. 91, punt 4.3.): implementatie van de
diverse richtlijnen en verordeningen alsmede de uitwerking van de
methodologie,
o internationale fiscale overeenkomsten (p. 194, punt 9.1.4.): ratificatie TIEA’s
in diverse parlementen,
o nieuw concept van de doorkijkbelasting (cf. Regeerakkoord, p. 81, punt
4.1.3.).
Opstarten/deelname European Network Financial Investigations (ENFIN aspires to be
a leading European network in the field of financial investigations. Through an
environment of trust, it connects agencies, strengthens the exchange of knowledge,
engages with industry and academia, and improves co-operation); één van de
belangrijkste tools in dit kader is het FCInet
Opstarten/deelname FCInet tools

Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 verhoogde ontvangsten dankzij aanwending van in het buitenland met succes
verworven expertise en toegepaste processen;
 vluggere en meer gerichte procedures door de aanwending van steeds betere
werkmethoden;
 rechtstreekse en geprivilegieerde contacten met analoge gespecialiseerde eenheden
bij de buitenlandse administraties.

ORGANISATIEDOELSTELLING: VERSTERKEN INTERDEPARTEMENTALE SAMENWERKING
Initiatieven: Nieuwe samenwerkingsvormen met de federale politie rekening
houdend met de hervorming ervan; Idem met de parketten (una via, minnelijke
schikking) via het CAF; Transversaal thema; Vanuit haar praktijkervaring moet de
AABBI concreet ondersteuning verlenen aan andere partners (AAFisc, parketten,
gewesten, …); Uitvoering van het samenwerkingsprotocol met de FOD Economie
voor het voeren van gezamenlijke acties, Het op 19.12.2014 tussen de AABBI en de
AAD&A afgesloten samenwerkingsakkoord moet in de loop van 2017
daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast; In het kader van het actieplan
inzake sociale dumping zal de AABBI, indien gevraagd, conform haar kernopdracht
en in functie van haar capaciteitsmogelijkheden, concrete ondersteuning verlenen
bij multidisciplinaire acties gericht op bepaalde fraudegevoelige sectoren;
Opvolging Regeerakkoord in samenwerking met de stafdienst BEO en de andere
betrokken diensten; Interactie met de parketten
Gerealiseerd in 2016:
 Organisatie van het seminarie “de fiscus en het openbaar Ministerie, partners in de
strijd tegen de fiscale fraude”.
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Transversale thema “coördineren van de controleacties”. In de protocollen werden
reeds verschillende verbeteringen aangebracht teneinde dubbele controles te
vermijden.

Voorzien voor 2017:
 Nieuwe samenwerkingsvormen met de federale politie rekening houdend met de
hervorming ervan (ondersteuningscellen, terbeschikkingstellingen, MOTEM’s, … - cf.
Regeerakkoord, p. 138, punt 6.4.3.)
 Idem met de parketten (una via, minnelijke schikking – cf. Regeerakkoord, p. 173,
punt 6.2.2.) via het CAF.
 Transversaal thema: coördineren van de controleacties zodat de controles van
eenzelfde belastingplichtige zoveel mogelijk gegroepeerd worden.
 Vanuit haar praktijkervaring moet de AABBI concreet ondersteuning verlenen aan
andere partners (AAFisc, parketten, gewesten, …) indien deze geconfronteerd
worden met vragen (bv. regularisaties en successies) waarvan de moeilijkheidsgraad
eigenlijk tot onze kerntaken behoort; om onze tussenkomst ter zake op zijn juiste
waarde te kunnen evalueren, dient tevens nagedacht over de statistikering ervan (cf.
resultaten derden).
 Uitvoering van het samenwerkingsprotocol met de FOD Economie voor het voeren
van gezamenlijke acties: nauwere samenwerking, toepassing relevante regelgevingen
(verbod betaling in contanten, controle van handelspraktijken, evaluatie nieuwe
karaattaks, …), uitwisseling van inlichtingen en knowhow.
 Het op 19.12.2014 tussen de AABBI en de AAD&A afgesloten samenwerkingsakkoord
(cf. Regeerakkoord, p. 87, punt 4.1.8.) moet in de loop van 2017 daadwerkelijk in de
praktijk worden toegepast. In dit opzicht zal de AABBI, indien gevraagd, haar
medewerking verlenen aan de collega’s van de douane in hun aanpak van de
financiering van het terrorisme (cf. nota AGD&A d° 27.06.2016 “beleidsvisie over de
rol van de douane in de strijd tegen het terrorisme”).
 In het kader van het actieplan inzake sociale dumping zal de AABBI, indien gevraagd,
conform haar kernopdracht en in functie van haar capaciteitsmogelijkheden,
concrete ondersteuning verlenen bij multidisciplinaire acties gericht op bepaalde
fraudegevoelige sectoren (cf. Regeerakkoord, p. 54, punt 3.4.).
 Opvolging Regeerakkoord in samenwerking met de stafdienst BEO en de andere
betrokken diensten:
o charter met sectoren (p. 21, punt 1.10.2.) : indien hiertoe gevraagd of indien
nodig spontaan zal de AABBI advies uitbrengen over vroeger eventueel
vastgestelde fraudemechanismen in welbepaalde sectoren;
o coördinatie controles (cf. p. 80, punt 4.1.1.) en principieel één controle op
hetzelfde moment (p. 21, punt 1.10.2.) : uitvoering diverse met de AAFisc,
AAD&A, SIOD, … afgesloten protocollen;
o dienst Voorafgaande Beslissingen (p. 86, punt 4.1.7.) : evaluatie protocol
vanuit eigen praktijkervaring van de AABBI.
 Onder de hoede van de gewestelijke directie van Brussel zal een allesomvattend
actieplan worden uitgewerkt om de interactie met de parketten te optimaliseren.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?




Accentueren noodzaak echt geïntegreerde aanpak grootschalige fraude.
Versterken interdepartementale samenwerking.
Bijdragen tot sterkere bewustwording bij de partneradministraties.

Artikel 30. Verder inzetten op fraudebestrijding
ORGANISATIEDOELSTELLING : UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN E -AUDIT CONTROLES
Initiatieven: Cf. transversaal thema; Vorming; Uitbouw specifieke loopbaan eauditors; e-audit methodologie; E-auditors event; Transversale aanwending van
het BISC
Gerealiseerd in 2016:
 Externe wervingen A1/A2 e-auditor en B voor het BISC.
 Nieuwe e-audit en BISC infrastructuren: volledig gevirtualiseerd en gecentraliseerd in
testfase (verwerking en opslag).
Voorzien voor 2017:
 Cf. transversaal thema: ICT strategie inzake e-audit en business case hiervoor:
toekenning middelen ter behoud van de continuïteit en verdere uitbreiding waar
nodig van de middelen/tools waarmee e-audit wordt uitgevoerd: storage en nodige
opslagcapaciteit, aangepast aan de operationele noden, alsmede hardware en
software voor onderzoek.
 Vorming: specialistencursussen voor de leden van de informaticacellen en IT
componenten van de AABBI antennes.
 Uitbouw specifieke loopbaan e-auditors.
 Uitvoering van e-audit methodologie en best practices, gestructureerde kennisdeling
binnen de informaticacellen, aanvullend en/of ter voorbereiding van input voor
Auditnet, met suggestie voor een duidelijkere regelgeving (cf. Regeerakkoord, p. 80,
punt 4.1.1 ). Modaliteiten onderzoekstaken met politioneel karakter (cf.
Regeerakkoord, p. 81, punt 4.1.1.).
 Transversale aanwending van het BISC (cf. Regeerakkoord, p. 92, punt 4.3.):
behoudens de aanwending van deze binnen de 5e Directie geplaatste eenheid voor
onze eigen operationele behoeften dient haar actieradius transversaal te worden
uitgerold. Zulks vereist de invulling van bepaalde technische en personeelsgebonden
behoeften.
 E-auditors event: kennisdelings- en ontmoetingsdag van en voor e-auditors van de
AABBI, de AAFisc en de AAD&A.
 Onder de hoede van de gewestelijke directie van Antwerpen zal de te volgen
methodologie volledig worden gefinaliseerd.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 verhoogde ontvangsten omwille van meer en betere e-audit controles,
 tijdswinst in de uitvoering van e-audit controles en derhalve mogelijkheid tot het
optimaliseren van de fiscale onderzoeken,
 stelselmatig betere kennis van de e-audit technieken,
 zekerheid publieke opinie dat de AABBI oog heeft voor het e-audit luik bij de aanpak
van grootschalige fraudemechanismen.
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5.2.2 Human Resources Management (P1)
Artikel 37. Verhoging van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING : OPTIMAAL BEHEER PERSONEEL
Initiatieven: Opvolging van het personeelsplan (inventaris van de
noodwendigheden, functieomschrijvingen, mutaties, incompetitiestellingen A5, A4,
A3 …, werving specifieke e-audit profielen); Opleiding; Opvolging acties inzake
aantrekkelijkheid van de AABBI, tele- en satellietwerk, werken in multidisciplinaire
teams, vermindering absenteïsme, opvolging resultaten tevredenheidsonderzoek,
… (tijdelijke en flexibele) weddetoelagen knelpuntfuncties; Afstemmen van het
beleid op de noden en de verwachtingen van de personeelsleden; Uitwerking van
een nieuwe foto to be 2020 op basis van diverse elementen (werklastmeting,
REPRERE, verwachte uitstroom); Bepaling methodologie om personeelsbewegingen
te laten verlopen voor de AABBI (aanwerving, interne mobiliteit, bevordering,
promoties, overgangsexamens); Kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de
evaluatiecycli met een logische spreidingsgraad van de vermeldingen
Gerealiseerd in 2016:
 Personeelsplan:
o promoties A4 (buitendiensten) en A1/2 (centrale diensten),
o wervingen: 16,
o interne mobiliteit: 7.
 Opleiding: gemiddeld 7,14 dagen per medewerker.
 Foto to be 2020: opstarting debat.
 Uitwerking technische competentieprofielen voor elke functiebeschrijving.
Voorzien voor 2017:
 Opvolging van het personeelsplan (inventaris van de noodwendigheden,
functieomschrijvingen, mutaties, incompetitiestellingen A5, A4, A3 …, werving
specifieke e-audit profielen):
o opmaak (en bijsturing) personeelsactieplan 2017;
o uitvoering personeelsactieplan 2017 (wervings- en promotieprocedures –
interne mobiliteit – overgangsselecties – hogere functies - detacheringen);
o uitwerken personeelsactieplan 2018.
 Opleiding: het doel bestaat erin dat alle medewerkers opleidingen volgen die nuttig
zijn voor hun ontwikkeling en het behalen van de doelstellingen van de organisatie:
o opleiding actualisatie PB, VenB, btw gerelateerd aan de BBI materie (+
workshops in de centra);
o driemaandelijkse rapportering stand van zaken globaal ontwikkelingsplan;
o streefdoel: het gemiddeld aantal cursusdagen per medewerker van de AABBI
moet in 2017 vier bedragen.
 Opvolging acties inzake aantrekkelijkheid van de AABBI, tele- en satellietwerk,
werken in multidisciplinaire teams, vermindering absenteïsme, opvolging resultaten
tevredenheidsonderzoek, … (tijdelijke en flexibele) weddetoelagen knelpuntfuncties
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(cf. Regeerakkoord, p. 173, punt 8.1.3.).
Afstemmen van het beleid op de noden en de verwachtingen van de
personeelsleden:
o analyse gegevens tevredenheidsonderzoek;
o organisatie focusgroepen (centraal);
o ondersteuning focusgroepen (actieplan per gewestelijke directie);
o rapportering.
Uitwerking van een nieuwe foto to be 2020 op basis van diverse elementen
(werklastmeting, REPRERE, verwachte uitstroom).
Bepaling methodologie om personeelsbewegingen te laten verlopen voor de AABBI
(aanwerving, interne mobiliteit, bevordering, promoties, overgangsexamens):
uitwerken en beheren van het huidig instrumentarium (de competentieprofielen in
het kader van de fraudebestrijding, policies, …).
Kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de evaluatiecycli met een logische
spreidingsgraad van de vermeldingen:
o ondersteuning bij de uitwerking van een remediëringstraject voor de
medewerkers bij wie dat nodig is (rondvraag in de centra in juni 2017);
o voorbereiding bij de evaluatie middels de organisatie van
harmonisatievergaderingen;
o ondersteuning en analyse van bij de evaluatie gehanteerde motivatie.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 de steeds toenemende betrokkenheid van de adviseurs-generaal bij de
personeelspolitiek (wervingen, promoties, vormingen, evaluaties, …);
 de stelselmatige opdrijving van de capaciteiten van de medewerkers;
 de motivatie en begeleiding van het personeel;
 het stelselmatig verhogen van het aantal (algemene en gespecialiseerde)
cursusdagen voor de medewerkers van de AABBI (zowel intern als extern);
 responsabilisering middelmanagement;
 de zekerheid dat binnen de AABBI dezelfde criteria worden gehanteerd;
 de zekerheid van een meer stringente aanpak van de fraude naar de publieke opinie
toe;
 de permanente beschikking over een duidelijk groter aantal gedreven en
gespecialiseerde medewerkers in de strijd tegen de fiscale fraude.
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5.2.3 Bedrijfsprocessen (P2)
Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING : BPM EN PROCESOPTIMALISATIE
Initiatieven: Uitvoering lopend actieplan m.b.t. link/mapping tussen de tools inzake
BPM en interne controle van de AABBI (zie P03-FRAU.03); Hermodellering volgens
“Business Process Model and Notation” (BPMN) van de Coperfin processen P23 in
ARIS; Verbeteringstraject m.b.t. andere werkprocessen
Gerealiseerd in 2016:
“Business Process Model and Notation” (BPMN ) - actualisatie van de activiteitenblokken
(niveau 3) van het BBI-specifieke proces: P23 “Bestrijding fiscale fraudemechanismen”.
Voorzien voor 2017:
 uitvoering lopend actieplan m.b.t. link/mapping tussen de tools inzake BPM en
interne controle van de AABBI (zie P03-FRAU.03)
 hermodellering volgens “Business Process Model and Notation” (BPMN) van de
Coperfin processen P23 in ARIS => focus op niveau 4: werkinstructies (cf. AABBI
methodologie)
 verbeteringstraject m.b.t. andere werkprocessen (cf. Regeerakkoord, p. 171, punt
8.1.5.) : linken tussen P23 en transversale processen: geschillen (P110), risicoanalyse
(P17), ...
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 verbetering resultaten,
 zekerheid dat binnen de AABBI dezelfde werkmethoden worden gehanteerd,
 aan de processen aangepaste informaticatoepassingen,
 procesoptimalisatie (ook transversale processen),
 gedeelde verantwoordelijkheid van de onderscheiden teams van de AABBI inzake de
eigen inkohieringen,
 werklastmeting,
 benchmarking en performantiemanagement.

Artikel 39. Verder uitbouwen van geïntegreerde verwerking en business process automation
ORGANISATIEDOELSTELLING : STIR_FRAUDE
Initiatieven: Correctief onderhoud van de applicatie STIR_FRAUDE
Gerealiseerd in 2016:
 Nieuwe release van de toepassing en verhoging van de datakwaliteit.
 Nieuwe handleidingen voor de gebruikers.
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Voorzien voor 2017:
Correctief onderhoud van de applicatie STIR_FRAUDE om een optimale en continue werking
voor de medewerkers te waarborgen (cf. BPM, nieuwe releases en change requests).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 accurate opvolging operationele activiteiten,
 applicatieontwikkeling afgestemd op actuele en toekomstige noden van de
operationele diensten,
 zekerheid ontwikkeling van uniforme werk- en opvolgingsmethoden binnen de
AABBI.
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5.2.4 Meting en opvolging (P3)
Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING : INTERNE CONTROLE EN KWALITEITSPOLITIEK
Initiatieven: Uitvoering Master Plan interne contrôle 2017-18; Desgevraagd zal
medewerking worden verleend aan de evaluatie van de controleprocedures en de
communicatie met de belastingplichtige; Deontologische code en interne audit
(Proces 115)
Gerealiseerd in 2016:
 finalisatie van de maturiteitsmatrix.
Voorzien voor 2017:
 uitvoering Master Plan interne controle 2017-18: quality Control van processen,
analyse risico’s en formuleren maatregelen i.v.m. zaak- en dossierbehandeling,
opvolging maturiteitsmatrix;
 desgevraagd zal medewerking worden verleend aan de evaluatie van de
controleprocedures (cf. Regeerakkoord, p. 80, punt 4.1.1.) en de communicatie met
de belastingplichtige (cf. Regeerakkoord p. 87, punt 4.1.9.);
 deontologische code en interne audit (Process 115): medewerking aan de
werkgroepen onder de algemene leiding van de diensten van de Voorzitter en
invoering van een cel integriteit binnen de AABBI.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 aanwending van dezelfde opvolgingscriteria in alle betrokken diensten;
 ondersteuning management en buitendiensten.

Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING : GEÏNTEGREERDE BEHEERSCYCLUS
Initiatieven: Opmaken en opvolging geïntegreerde beheerscyclus AABBI
Gerealiseerd in 2016:
 geïntegreerde beheerscyclus BBI 2016 volledig opgevolgd.
Voorzien voor 2017:
 opmaken en opvolging geïntegreerde beheerscyclus AABBI 2017,
 opmaak operationeel plan en geïntegreerde beheerscyclus per gewestelijke directie
+ CAF,
 ontplooiing van de beheerscontrole op de verschillende niveaus van onze
administratie,
 organisatie plenaires, voorjaars- en najaarsseminarie,
 bottom-up verslagen van de adviseurs-generaal met analyse van de fiches KPI voor
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de bilaterale met de Voorzitter,
voorbereiding geïntegreerde beheerscyclus 2018.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 duidelijke oriëntering voor alle medewerkers binnen de organisatie,
 planmatig beheer en betere opvolging,
 analoge bewustwording op de niveaus N-1, N-3 en volgende.

ORGANISATIEDOELSTELLING: BOORDTABELLEN EN COCKPIT
Initiatieven: Procesindicatoren; Bronverandering in COGNOS & aanpassing van de
modellen 8 aan de nieuwe structuur (relaties met Justitie)
Voorzien voor 2017:
 Procesindicatoren:
o activiteitenblok "detectie & analyse fraudemechanismen" --> signalen
beheren / vooronderzoek voeren;
o activiteitenblok "dossier- & zaakbeheer"" --> zaak opstarten & werkplan
bepalen.
 Bronverandering in COGNOS & aanpassing van de modellen 8 aan de nieuwe
structuur (relaties met Justitie).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 actualisatie cockpit,
 actualisatie KPI's (behoud, schrapping, aanpassing, …),
 planning beheer en betere opvolging,
 analoge bewustwording op de niveaus N-1, N-3 en volgende,
 het goed gebruik van de cockpit zal ook bijdragen tot het verbeteren van de dialoog
en het begrip tussen de verschillende niveaus en zal zo leiden tot een transparantere
besluitvorming.
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5.2.5 CRM (K2)
Artikel 49. Sensibiliseren van doelgroepen in functie van hun situatie, noden en gedrag
ORGANISATIEDOELSTELLING: COMMUNICATIE ALS MIDDEL IN DE STRIJD TEGEN DE FRAUDE
Initiatieven: Interne communicatie; Externe communicatie; Deelname aan de
communicatieacties
Gerealiseerd in 2016:
 Invoeren van de BBISIbox met positieve ideeën;
 BBISI nieuwsbrief.
Voorzien voor 2017:
 a) interne communicatie: verbetering van het AABBI intranet en SharePoint sites (cf.
transversaal thema leesbaarheid + migratie naar office 365) waarbij uitdrukkelijk
rekening wordt gehouden met de specifieke noodwendigheden van onze diensten en
de verschillende doelgroepen:
o (1) focus op directe toegang tot gegevens en kennisbeheer (update +
nieuws);
o (2) beveiligde pagina’s AABBI only;
o (3) REPRERE;
o (4) Infofiche;
o (5) Documentatie ter beschikking m.b.t. werkproces AABBI P23.
 b) externe communicatie:
o ad hoc inspelend op de actualiteit, met respect voor de medewerkers, de
officiële communicatieprocedures en de evidente regels van ethiek en
loyaliteit; tevens dient de wisselwerking met de perscel van de Voorzitter en
de Minister van Financiën te worden voortgezet;
o verbetering van de fiscale compliance dankzij een externe accurate
communicatie - voorbereiding van informatiefiches voor de woordvoerder
m.b.t. de behandeling van belangrijke zaken van fiscale fraude; doelstelling:
ten minste 1 perscommuniqué per gewestelijke directie per jaar;
o een systeem van toezicht ontwikkelen op sociale media specifiek m.b.t. de
BBI en de fiscale fraude;
o deelname aan de communicatieacties.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 accurate interne en externe communicatie,
 preventie en compliance,
 zekerheid voor de publieke opinie dat grootschalige fraudefenomenen daadwerkelijk
worden aangepakt.
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5.2.6 Rechtszekerheid en privacy (K3)
Artikel 51. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ORGANISATIEDOELSTELLING : ACCESS DATA MANAGEMENT
Initiatieven: Beheer en monitoring van toegangsrechten van ambtenaren van de
AABBI; Cursus Privacy; Voortdurend toezicht op de respectering en de correcte
uitvoering binnen de AABBI van de bepalingen van de privacy wetgeving
Gerealiseerd in 2016:
 toegang tot Properties on web, Infofiche, data.be en belfirst.
Voorzien voor 2017:
 Beheer en monitoring van toegangsrechten van ambtenaren van de AABBI met focus
op:
o interne: DWH4, uitbreiding Infofiche, PATDOC gegevens;
o externe (cf. beleidsnota Minister van Financiën 28.10.2016): Mobivis, update
Dolsis, TNA project (EU - transaction network analysis), het FCI-net (Financial
Criminal Investigation Network).
 Cursus Privacy: principes + Verordening (EU) 2016/679.
 Voortdurend toezicht op de respectering en de correcte uitvoering binnen de AABBI
van de bepalingen van de privacy wetgeving (wet van 03.08.2012 met betrekking tot
de behandeling van persoonlijke gegevens - zie coördinatie Dienst Privacy ontwerpen KB en reglement van interne orde) + impactstudie m.b.t. Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27.04.2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 waarborg gegevenstoegang en kwaliteit verrichte acties,
 rechtszekerheid (privacywet),
 compliance.
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Artikel 52. Optimaliseren van de geschillenbehandeling
ORGANISATIEDOELSTELLING : OPTIMALISATIE JURIDISCHE ONDERSTEUNING , INBEGREPEN DE EIGEN
GESCHILLENBEHANDELING

Initiatieven: Onderzoek, aanpassing en implementatie van proces 110
(administratieve geschillen - niveau 4) binnen de AABBI + circulaire n° 208;
Opvolging Regeerakkoord / antifraude plan / beleidsnota vanuit praktijkervaring
AABBI; Opvolging en effectieve implementatie nieuwe wetgeving; Validatie
technische cursussen / opleidingen
Gerealiseerd in 2016:
 Aanpassing circulaire nr. 208.
 Organisatie seminarie samenwerking fiscus-gerecht.
 Opstart task force UNA VIA.
 Nieuwe instructie permanente fiscale regularisatie.
Voorzien voor 2017:
 1) Onderzoek, aanpassing en implementatie van proces 110 (administratieve
geschillen - niveau 4) binnen de AABBI + circulaire n° 208;
 2) Opvolging Regeerakkoord / antifraude plan / beleidsnota vanuit praktijkervaring
AABBI:
o actualisatie charter belastingplichtige en visitatierecht (cf. p. 84, punt 4.1.7. /
p. 17),
o una via -task force (cf. p. 119, punt 6.2.2.),
o minnelijke schikking (cf. p. 120, punt 6.2.2.).
 3) Opvolging en effectieve implementatie nieuwe wetgeving (nieuwe permanente
fiscale regularisatie - reparatiewet VVSBG verval van de strafvordering door het
betalen van een geldsom - reparatiewet una via).
 (4) Validatie technische cursussen / opleidingen:
o fiscale procedure (inbegrepen het thema van de interactie met Justitie onder
de verantwoordelijkheid van de gewestelijke directie van Brussel);
o sensibilisering voor de actie aansprakelijkheid tussenpersonen middels een
opleiding (thema onder de verantwoordelijkheid van de gewestelijke directie
van Gent);
o verwerking resultaten werkgroep methodologie in een opleiding (thema
onder de verantwoordelijkheid van de gewestelijke directie van Antwerpen).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 beperking fiscale verliezen,
 waarborg kwaliteit verrichte acties,
 verbetering compliance.
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5.2.7 Kennisbeheer (I2)

Artikel 54. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING : KENNISBEHEER EN PERMANENTE ACTUALISATIE GROOTSCHALIGE
FRAUDEFENOMENEN

Initiatieven: Onmiddellijk inlichten van of door de CA in geval van de ontdekking
van nieuwe fraudemechanismen; Specifiek platform inzake fraudemechanismen;
Organisatie van 1 studiedag per gewestelijke directie en CA/CAF (dus in totaal 6
per jaar), waarop ten minste één fraudemechanisme evenals alle aspecten inzake
de aanpak ervan aan de andere AABBI diensten worden uitgelegd
Gerealiseerd in 2016:
 studiedagen door de gewestelijke directies en de centrale administratie.
Voorzien voor 2017:
 onmiddellijk inlichten van of door de CA in geval van de ontdekking van nieuwe
fraudemechanismen;
 specifiek platform inzake fraudemechanismen (inventarisatie, ter beschikking
stelling, actualisatie);
 organisatie van 1 studiedag per gewestelijke directie en CA/CAF (dus in totaal 6 per
jaar), waarop ten minste één fraudemechanisme evenals alle aspecten inzake de
aanpak ervan aan de andere AABBI diensten worden uitgelegd (zie ook R1_FRAU.04).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 vluggere ontdekking van mogelijke fiscale malversaties,
 doorstroming van nieuw ontdekte fraudemechanismen naar alle betrokken
instanties (zowel binnen als buiten de FOD Financiën).

ORGANISATIEDOELSTELLING: IMPLEMENTATIE BEST PRACTICES UIT HET BUITENLAND
Initiatieven: Uitbouw operationeel (via collega’s buitendiensten) en strategisch (via
collega’s centrale administratie) netwerk, inzonderheid in het kader van Eurofisc
(uitbreiding naar DB), de werkzaamheden van de Aggressive Tax Planning Group
(ATP) van de OESO en andere supranationale platformen (Europol, …);
Klokkenluidersregelingen inzake fraudebestrijding
Voorzien voor 2017:
 Uitbouw operationeel (via collega’s buitendiensten) en strategisch (via collega’s
centrale administratie) netwerk, inzonderheid in het kader van Eurofisc (uitbreiding
naar DB), de werkzaamheden van de Aggressive Tax Planning Group (ATP) van de
OESO en andere supranationale platformen (Europol, …). Elke eenheid (centrale
administratie, CAF en gewestelijke directie) moet hiertoe minimaal één initiatief per
semester nemen. Bv: transfer pricing + new digital economy en country by country
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report.
Klokkenluidersregelingen inzake fraudebestrijding: haalbaarheidsstudie m.b.t.
aankoop van gegevens en de verwerking ervan (overwegingen van juridische,
financiële, operationele, opportunistische, … aard). Bedoeling is een allesomvattend
verslag op te maken welke dan aan de politieke arbitrage wordt voorgelegd.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 verhoogde ontvangsten dank zij de aanwending van in het buitenland met succes
verworven expertise en toegepaste processen,
 vluggere en meer gerichte procedures omwille van de aanwending van steeds betere
werkmethoden.
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5.2.8 Organisatieontwikkeling (I3)

Artikel 55. Verder ontwikkelen van de organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING : CONTINUE VERBETERING INTERNE ORGANISATIE
Initiatieven: Dit strategisch objectief behelst de objectieve doorlichting van alle
terecht of onterecht aangevoerde interne knelpunten; Voorbereiding Foto AABBI
2020
Gerealiseerd in 2016:
 aandachtspunten tijdens BBI strategisch seminarie: aanpak gerechtelijke geschillen,
omvang inspecties en ponderatie activiteiten diverse afdelingen.
Voorzien voor 2017:
 Dit strategisch objectief behelst de objectieve doorlichting van alle terecht of
onterecht aangevoerde interne knelpunten (getalsterkte en taakomschrijving
afdelingen, lokalisatie diverse cellen, getalsterkte en samenstelling inspecties,
aanwending specifieke profielen, tevredenheidsonderzoek, ...).
 Voorbereiding Foto AABBI 2020 waarbij rekening wordt gehouden met conclusies
strategisch seminarie, opgelijste interne knelpunten, verwachte multinationale
initiatieven, de eerste resultaten van REPRERE en de evolutie van het transversaal
project werklastmeting (transversaal objectief).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
Een moderne organisatie is verplicht om haar interne werking constant te toetsen op
elementen als nut, efficiëntie, meerwaarde, productiviteit en de tevredenheid eigen
medewerkers.

ORGANISATIEDOELSTELLING: UITVOERING DIVERSE AANBEVELINGEN (REKENHOF, BIJZONDERE EN
ONDERZOEKSCOMMISSIES IN HET PARLEMENT ) EN DOELSTELLINGEN VAN HET HUIDIG
REGEERAKKOORD (BO EN BELEIDSVERKLARING )
Initiatieven: Uitvoering diverse aanbevelingen
Voorzien voor 2017:
 zesmaandelijkse opvolging tijdens uitgebreide plenaire vergaderingen,
 bijdrage tot de jaarlijkse verslaggeving aan het Rekenhof,
 rapportering aan de Minister,
 actieve deelname aan het college van de regering,
 opvolging antifraude plan van de regering,
 tax cificatie (cf. Regeerakkoord, p. 84, punt 4.1.7.) : voorzitterschap specifieke
werkgroep inzake witwassen en omschrijving ernstige fiscale fraude (al dan niet
georganiseerd),
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uitvoering aanbevelingen FAG (cf. Regeerakkoord, p. 92, punt 4.3.) : gevolgen vierde
evaluatie België in 2015 door de FAG in overleg met de Partnerraad (CFI, ...),
uitvoering aanbevelingen die de eindverslagen van de diverse parlementaire
commissies (Panama Papers en Optima) zullen worden opgenomen.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers en de stakeholders?
 optimalisatie van de effectiviteit van de strijd tegen de fiscale fraude door de
implementatie van het geheel der aanbevelingen,
 zekerheid voor de auteurs van de parlementaire eindverslagen dat er wel degelijk
rekening zal worden gehouden met hun aanbevelingen,
 versterken rechtszekerheid.
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6

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN

6.1 Inleiding
Met ons nieuwe bestuursplan willen wij in 2017 verder bouwen aan een moderne en performante
douane die er steeds naar streeft haar dienstverlening te verbeteren. Met dit plan geven wij verder
vorm aan zowel de Bestuursovereenkomst van de FOD Financiën als aan het Beleidsplan douane en
accijnzen 2015-2019 van onze Minister. Dit bestuursplan zal ertoe leiden dat we betere resultaten
behalen (door een gerichtere fraudebestrijding, een gerichter aansturen van de controle- en
compliance-activiteiten, een beter toezicht op goederenbewegingen en een correctere inning en
snellere invordering van schulden), dat onze processen zullen verbeteren, onze dienstverlening
optimaler zal verlopen en omvat tot slot ook belangrijke vernieuwingsprojecten die dit alles moeten
mogelijk maken. Gezien de strijd tegen de terreur een van de missies van de douane is, heeft de
AAD&A, sinds de aanslagen van 22 maart 2016, maatregelen genomen om haar bijdrage in deze
strijd te versterken (cf. het Anti-terreurplan).
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6.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
6.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)
Artikel 27. Verder uitwerken van een gerichter beleid in de selectie van dossiers en te
ondernemen acties
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPTIMALISATIE VAN DE SELECTIETOOL DATAFLUX EN VAN HET
GEBRUIK VAN DE TECHNIEKEN VAN DATAMINING

Initiatief 1: Selectietool - Uitbreiding van de functionaliteiten van Dataflux en
Enterprise Case Management (ECM)
Het doel van dit project is tweevoudig:
1. Eerst en vooral is het de bedoeling de selectielogica binnen de applicaties Dataflux en
Enterprise Case Management verder te optimaliseren zodanig dat de kwaliteit van ‘gerichte
aansturing’ (de output en de outcome) op gevoelige wijze verbetert door:





Het verbeteren van de ‘kwaliteit’ van de selecties (minder false-positives);
Optimaliseren van het werkaanbod voor de controlerende ambtenaren (de automatisch
gegenereerde selecties zijn dermate verfijnd zodanig dat een manuele verfijning achteraf tot
een minimum herleid kan worden);
De verfijnde selecties laten een verdere facilitering van de legale handel toe.
2. De implementatie van een technologische oplossing die toelaat om op continue basis de
efficiëntie en effectiviteit van de selecties te monitoren, te analyseren en gericht simulaties
uit te voeren op de historiek van de gegevens. Deze functionaliteiten (meten is weten)
kunnen vervolgens aangewend worden voor het nemen van beleidsbeslissingen.












Gerealiseerd in 2016:
analyse van de belangrijkste indicatoren die het selectieproces beïnvloeden
opbouw van een standaard dataminingmodel (gerealiseerd door G&I)
opbouw van een volledige historiek bestaande uit de gegevens van de scoring, PLDA en de
feedback
opbouw van logica met betrekking tot de kwaliteit van de feedback
opbouw van de rapportering conform de KPI’s
sneller openen van .xls lijsten in ECM
ontwerp van de nieuwe applicatie-architectuur conform de vereisten en de nieuwe SAS
licenties.
Voorzien voor 2017:
implementatie van de simulatieomgeving en de monitoring
implementatie van nieuwe functionaliteiten ter ondersteuning van de
gebruiksvriendelijkheid
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implementatie van de nieuwe applicatie architectuur.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Aangezien de selectie performanter kan gebeuren, zal de werklast van de ambtenaren
verminderd worden omdat men onnodige controles kan beperken. Daarnaast zal de manuele
behandeling van de dossiers verminderen.
Initiatief 2: Behandelen van bijkomende berichten in Dataflux – Aanpassing van
Dataflux, PLDA en MODA
De doelstelling van het project is om de ‘aangiftestromen inzake douane en accijnzen’, die op
geautomatiseerde wijze aan een risicobeheerbeoordeling onderworpen worden via
de selectieapplicatie Dataflux, verder uit te breiden.
Alle NCTS (New Computerised Transit System) aangiften en alle summiere aangiften lucht- en
zeevracht (summiere aangiften tijdelijke opslag) dienen door PLDA (PaperLess Douane en
Accijnzen) naar Dataflux te worden gestuurd voor risicoscoring. Voor alle aangeboden
aangiften zal Dataflux een antwoord terugsturen naar PLDA met de bekomen risicoinschatting. Op basis van deze inschatting zal PLDA de zending vrijgeven ingeval van "no
control" of doorsturen aan MODA (MObiele Douane & Accijnzen) in geval van "control".
Dit project bestaat uit drie luiken, enerzijds de aanpassing van Dataflux, anderzijds de
aanpassing van PLDA en die van MODA.
Voorzien voor 2017:
Het doel is om in 2017 de offerte van de contractant te bekomen, alsook de aanpassingen
aan de applicaties te laten uitvoeren en in productie te stellen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers die momenteel instaan voor de manuele scoring zullen op de hoogte
gebracht worden dat dit op automatische wijze zal gebeuren. Daarnaast zullen de
controlediensten ook op de hoogte gebracht moeten worden betreffende het inplannen van
deze taken.

Initiatief 3: Voortgaan met de optimalisatie van het gebruik van de technieken van
datamining
De technieken van datamining zullen gebruikt worden om de strategische prioriteiten te
bepalen, alsook in het beheer van het operationeel beheer van de risico’s.
Gerealiseerd in 2016:
 “Top OWNRES”
 Voorbereiding van de “Backbone”
 In gebruik nemen van een opleidingsprogramma voor datamining
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Voorzien voor 2017:
 Backbone : de eerste fase realiseren en de volgende voorbereiden

Artikel 28. Verbeteren van de controleopdrachten
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: COÖRDINATIE VAN DE CONTROLES
Initiatief 1: Gezamenlijke controleacties in uitvoering van samenwerkingsakkoord
AAFisc & AAD&A


Gerealiseerd in 2016:
High level samenwerkingsakkoord afgesloten tussen AAFisc & AAD&A.



Voorzien voor 2017:
Het in werking stellen en uitvoeren van gezamenlijke controle- en opsporingsacties door de
diensten van AAFisc en AAD&A



Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Gezamenlijke aanwezigheid van de medewerkers van de twee administraties tijdens de
acties



Wat verandert er voor externe stakeholders?
Gezamenlijke aanwezigheid van de medewerkers van de twee administraties tijdens de
acties

ORGANISATIEDOELSTELLING

2:

INVESTEREN IN HIGH TECH DETECTIE -APPARATUUR

OM

KWALITEITSCONTROLES TE KUNNEN VOORTZETTEN

Met dit project wordt verder gestreefd naar de verdere concretisering van de aanpak voor de strijd
tegen het terrorisme en de nucleaire dreiging. Ook worden de scanners verder aan upgrades
onderworpen.
Initiatief 1: Scanvans
Voorzien voor 2017:
Aankoop van 3 nieuwe scanvans voor de luchthavens van Zaventem (2) en Bierset (1).
Initiatief 2: Bagagescanners
Gerealiseerd in 2016:
De nieuwe bagagescanners voor Bierset, Zaventem en Gosselies zijn operationeel.
Voorzien voor 2017:
Aankoop van een bagagescanner voor de luchthaven van Oostende
Initiatief 3: Megaports (MPET)
Gerealiseerd in 2016:
De aankoop, installatie en voorlopige oplevering van MPI-meetapparatuur op ioniserende
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straling, bestemd voor de nieuwe containerterminal ‘MSC PSA EUROPEAN TERMINAL’
(MPET), te Antwerpen Linkeroever in het Deurganckdok, zijn gebeurd.
Voorzien voor 2017:
Installatie van bijkomend meetapparatuur in de havens van Antwerpen en Zeebrugge
ORGANISATIEDOELSTELLING 3: HET BEGINNEN EN HET VOORTZETTEN VAN INITIATIEVEN VOOR DE
VEREENVOUDIGING VAN DE DOUANEPROCEDURES

Initiatief 1: System Based Approach (SBA)



Gerealiseerd in 2016:
Invoering en uitwerking SBA-package is ongoing business.
Integratie van dual-use goederen is op basis van afspraken met de Gewesten mogelijk.
SBA is quasi voor 100% actief bij enkele grotere niet-dienstverlenende bedrijven en wordt
voor hen ook duidelijk voelbaar en zichtbaar.
Ook bij enkel dienstverlenende bedrijven zijn er pilootcases aan de gang.



Voorzien voor 2017:
Opstarten grensoverschrijdende piloot met Zweden.





Initiatief 2: ENTRY INTO THE RECORDS (EIR)
Gerealiseerd in 2016:
 Evaluatie en aanpassing (met oog op de administratieve vereenvoudiging) van de
huidige EIR-procedure, binnen het NF en in samenwerking met de huidige EIRondernemingen
 Promotiecampagne, met het doel meer ondernemingen te overtuigen deel te
nemen aan deze vereenvoudigde procedure
Voorzien voor 2017:
 EIR toepassen op het gebied van grensoverschrijdende vergunningen (SASP). Er
moet zo snel mogelijk het nodige gedaan worden opdat dit mogelijk wordt, op een
manier om de eerste piloten te kunnen lanceren
 De uitwerking van het concept EIR-uitvoer opvolgen
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Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING 1:

Het opzetten van een nationale en internationale
samenwerking voor de strijd tegen de terreur en de fraude
Initiatief 1: Toegang verkrijgen tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
van de politie
Toegang krijgen tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de Politie voor de
ambtenaren van de AAD&A zoals voorzien in art. 44 van de wet op het politieambt.
Gerealiseerd in 2016:
De aanpassing van de wet is bereikt zodat de basis is gelegd om de operationele diensten van
AAD&A toegang tot ANG te laten krijgen.
Voorzien voor 2017:
Het afronden van de onderhandelingen met de politie betreffende het koninklijk besluit en
het samenwerkingsprotocol tussen de betrokken ministers met als doel dat de toegang tot
de databank effectief is.

Initiatief 2: Deelnemen aan de Passenger Informatie Unit (PIU) - PNR
Gezien de AAD&A een van de betrokken partijen is in de strijd tegen de terreur en de grote
criminaliteit, is het logisch dat ze eveneens betrokken is bij het creëren en de ontwikkeling
van de Passenger Informatie Unit (PIU), in samenwerking met andere autoriteiten zoals de
federale politie en het OCAD.
Met dit project wordt een applicatie ontwikkeld om een databank aan te leggen met
overtreders (personen, bedrijven, voertuigen). Deze gegevens moeten kunnen uitgewisseld
worden met, en continu geraadpleegd worden door andere veiligheidsdiensten.
Gerealiseerd in 2016:
Samen met de FOD Binnenlandse Zaken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een
gegevensdatabank van passagiers van, naar en op doorreis over het nationaal grondgebied
via vliegtuigen, ferry’s, bussen en hogesnelheidstreinen. De Algemene Administratie van
Douane en Accijnzen heeft met de FOD Binnenlandse Zaken verschillende workshops
georganiseerd om haar behoeften duidelijk te maken. Als voorbereiding op deze workshops
hebben de centrale diensten van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen met
elkaar afgestemd om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.
Voorzien voor 2017:
De definitieve versie van de wet PNR is gekend. Intussen wordt de analyse door de FOD
Binnenlandse Zaken uitgewerkt. Intern binnen de Algemene Administratie van Douane en
Accijnzen wordt ook nog een initiatief getoetst om een aparte databank te ontwikkelen met
eigen informatie over overtreders (DB X). In 2017 wordt er van de Algemene Administratie
van Douane en Accijnzen verwacht dat er personeel wordt vrijgemaakt om vanaf 2018 actief
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kunnen betrokken te worden in de operationalisering van de werkzaamheden voor het
exploiteren van de gegevens uit PNR.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Er zullen medewerkers van TCV en O&O gedetacheerd worden om de informatie die uit PNR
voortvloeit te evalueren en verwerken.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De andere veiligheidsdiensten (Staatsveiligheid, Defensie en Federale Politie) zullen meer
bereid zijn om eigen informatie te delen met de Algemene Administratie van Douane en
Accijnzen, omdat de AADA ook informatie kan geven.
Initiatief 3: Intensifiëren van de uitwisseling van informatie in het kader van de
strijd tegen de invoer van verdovende middelen
Voorzien voor 2017:
In hat kader van de strijd tegen de invoer van verdovende middelen via de zeehavens en de
luchthavens, zal de AAD&A



haar samenwerking met Nederland versterken
bilaterale akkoorden sluiten met de douane-autoriteiten van de landen (LatijnsAmerika, West-Afrika) vanwaar cocaïne binnengebracht wordt. Dat houdt een
intensifiëren in van de uitwisseling van informatie met de controlediensten van de
landen van oorsprong.

ORGANISATIEDOELSTELLING

2: Het lanceren van het project Green Lanes

Initiatief 1: Project Green Lanes met de Verenigde Staten
Voorzien voor 2017:
Dit project heeft als doel het verkeer van binnenkomende containers te faciliteren. Daarom
gebruikt men de door de EU besloten akkoorden voor de wederzijdse erkenning van het AEOcertificaat (Authorised Economic Operator). Als proof-of-concept zal dit project worden
geïmplementeerd voor trafieken vanuit de Verenigde Staten.
Artikel 30. Verder inzetten op fraudebestrijding
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN VAN DE E -AUDIT CONTROLES

In 2017 zal de AAD&A deelnemen aan de realisatie van de doelstelling voorzien door de AABBI.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: I NTENSIFIËREN VAN DE STRIJD TEGEN DE FRAUDE

Initiatief 1: Intensifiëren van de strijd tegen de fraude op vlak van accijnzen
Voorzien voor 2017:
De AAD&A zal zich concentreren op de fraude op de producten die onderworpen zijn aan
accijnzen die gebeurt via de nationale fiscale entrepots.
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Initiatief 2: Intensifiëren van de strijd tegen de fraude om te strijden tegen de
financiering van de terreur
Voorzien voor 2017:
In het kader van de strijd tegen de terreur speelt de douane een belangrijke rol, want zij
onderzoekt het bestaan van de illegale handel in vuurwapens alsook de illegale handel in
kunstvoorwerpen en culturele goederen. De ontvangsten van deze illegale handel van
wapens, kunstvoorwerpen en culturele goederen worden vaak gebruikt om de terreur te
financieren. Het nieuwe douanewetboek vermeldt in die zin dat de douane niet enkel de taak
heeft deze goederen te controleren, maar ook de burgers van de EU te beschermen door
controles te verrichten aan de buitengrenzen.
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6.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)
Artikel 31. Documenten elektronisch beschikbaar maken
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VIGNETTEN 705 DIGITALISEREN
Momenteel gebeurt de afgifte van vignetten 705 in de douanehulpkantoren via de
computerapplicatie "vignetten 705".
Deze applicatie wensen we te vervangen door een nieuwe, meer performante en vereenvoudigde
applicatie, genaamd "E705" waarbij het vignet 705 vervangen wordt door een elektronisch signaal
705.
Initiatief 1: Ontwikkeling van de applicatie E705
Gerealiseerd in 2016 :
De behoeften en vereisten van de nieuwe applicatie werden bepaald.
Voorzien voor 2017:
Samen met Realdolmen wordt de applicatie E705 ontwikkeld en geïmplementeerd. De
bedoeling is om modulair te werken, waarbij de eerste module in het najaar van 2017 in
productie wordt geplaatst. De andere modules worden ook nog in 2017 verwacht en in
gebruik genomen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Door de nieuwe applicatie kunnen de medewerkers op een efficiëntere manier worden
ingezet. Hierdoor verlaagt de werklast.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Er zal een hogere klantentevredenheid zijn, gezien er geen wachtrijen meer zullen zijn in de
hulpkantoren waar vignetten 705 werden aangemaakt.

Artikel 33. Publicatie van FAQ’s en commentaren met de zienswijze van de administratie op de
toepassing van wetgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: Op uniforme wijze de administratieve commentaren/

handleidingen (btw) invoeren, reflecterend op standpunt van de administratie als enige
bron volgens het jaarlijks actieplan
De FOD Financiën wenst dat het standpunt van de administratie, met betrekking tot de toepassing
van de fiscale wetgeving, op een uniforme en systematische manier wordt gedeeld met de
belastingplichtigen.
Om deze doelstelling te realiseren, wenst de AAD&A de administratieve commentaren up te daten
en te publiceren. De AAD&A wenst nieuwe werkmethodes te ontwikkelen om zo binnen een termijn
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van 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad of het officiële blad van de Europese Unie
de administratieve commentaren up te daten en te laten publiceren.

Initiatief 1: Piloot « Commentaar Alcohol »
Gerealiseerd in 2016:
De reflectie beginnen over het proces van de redactie van de commentaar via een
pilootproject.
Voorzien voor 2017:
Implementatie van de resultaten van het pilootproject « alcohol »
Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET HERSCHRIJVEN VAN EEN ZEKER AANTAL EXTERNE TYPEBRIEVEN IN
FUNCTIE VAN DE LEESBAARHEIDPRINCIPES

Initiatief 1: Leesbaarheid AAD&A
Gerealiseerd in 2016:
Het sensibiliseren en het opleiden van medewerkers voor het schrijven van leesbare teksten
en berichten
Voorzien voor 2017:
 Het selecteren van de te herschrijven brieven
 Het herschrijven van de geselecteerde brieven volgens de leesbaarheidsprincipes
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De communicatie van de AAD&A naar de klanten zal duidelijker zijn. Dat zou een verlaging
van vragen aan de diverse diensten van de AAD&A met zich mee moeten brengen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De communicatie en de vragen van de AAD&A zullen meer te begrijpen zijn.
Een beter imago van de FOD Financiën en de AAD&A.
ORGANISATIEDOELSTELLING 2: O NTWIKKELEN VAN SINGLE WINDOW

Initiatief 1: Proof of Concept implementatie Single Window voor CITES certificaten
Dit project beoogt de implementatie van een “proof of concept” Single Window (SW) met 1
pilootstakeholder, zijnde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (FOD VVVL). FOD Financiën zal met FOD VVVL het proces "CITES" (= the
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) uitwerken
op basis van fase 3 van de studie SW, dewelke nadien nog verder gedetailleerd worden. Dit
maakt dat informatie maar éénmalig en via elektronische weg dient ingestuurd te worden via
een centrale component en dat deze informatie via een back-end verspreid wordt aan de
andere belanghebbende partijen.
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Gerealiseerd in 2016:
Begin van update van de beschreven business processen van fase 3 SW.
Voorzien voor 2017:
 Schrijven en opleveren bestek Business en ICT
 Programmeren CITES workflow in ACM of andere software
 Testen en opleveren POC
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De betrokken medewerkers zullen de processen opvolgen en actualiseren en de nodige
informatie elektronisch vergaren/verstrekken wat het risico op fouten vermindert
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De betrokken stakeholders hebben continu communicatie met elkaar en grijpen in
wanneer het geautomatiseerd proces moet aangepast worden.
 Ook voor de private sector zijn de voordelen immens, niet alleen moeilijk
becijferbare immateriële baten maar wel degelijk feitelijke kostendaling van het
logistieke ondersteunende bedrijfsproces. Binnen deze template is niet voldoende
ruimte gecreëerd om baten- en impactanalyses van private stakeholders in rekening
te brengen.
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6.2.3 Human Resources Management (P1)
Artikel 37. Verhogen van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: Een doelgericht promotie- en aanwervingsbeleid voeren

Een efficiënte selectiepolitiek voeren gesteund op de nodige vaardigheden voor het uitoefenen van
een functie.
Initiatief 1: Gerichte recruteringsprocedure voor de gewapende opdrachten van de
AAD&A






Voorzien voor 2017:
Het herzien van de recruteringsprocedure voor gewapende agenten, hierbij geïntegreerd de
evaluatie van de generieke, fysieke en psychologische competenties nodig voor het
uitoefenen van een gewapende functie
Het analyseren van de problematiek op basis van benchmark met andere organisaties die
gewapend zijn
Het ontwikkelen, samen met de business, van een specifieke selectieprocedure
Het aanpassen van de reglementaire teksten

Initiatief 2: Het opstellen van een foto TO BE 2020
Gerealiseerd in 2016:
Deze doelstelling werd on hold gezet in 2016 als gevolg van de herziening van de structuur
van de AAD&A.
Voorzien voor 2017:
Het opstellen op basis van de nieuwe structuur van de AAD&A van een foto van het
personeel tot 2020, per domein, regio, niveau en type van functie, met als doel het nemen
van beslissingen met betrekking tot personeelsbewegingen te faciliteren.
Initiatief 3: Het opstellen van een catalogus van transversale doelstellingen en
indicatoren voor de shiftfuncties
Gerealiseerd in 2016 :
Doelstellingen werden in Crescendo ter beschikking gesteld.
Voorzien voor 2017:
Om de leidinggevenden te ondersteunen zal de stafdienst P&O hen een catalogus met
ontwikkelingsdoelstellingen en indicatoren ter beschikking stellen, in overeenstemming met
de waarden en gedragingen die verwacht worden op de plaats van tewerkstelling, opdat ze
deze kunnen, indien ze dit willen, gebruiken als basis voor de planningsgesprekken.
Specifieke doelstellingen voor de functies en de shifts zullen eveneens voorgesteld worden
aan de leidinggevenden van deze diensten. De doelstellingen en indicatoren zullen
ontwikkeld worden op basis van overleg binnen de AAD&A.
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Initiatief 4: Het herbekijken van de functieomschrijvingen en een profiel van
competentietechnieken volgens het European Competency Framework (ECCFW)
erin integreren
Dit project heeft als doel een competentiekader te introduceren dat geïnspireerd is op het
Europese competentiekader inzake douane. Het competentiekader beschrijft de attitudes, de
competenties, de ideeën en de kennis noodzakelijk om een bepaalde functie of rol te kunnen
uitoefenen. Elke functieomschrijving zal aangepast worden op basis van dit
competentiekader.
Voorzien voor 2017:
 Het analyseren en het voorstellen van een integratie van de methodologie EECFW in
de functies van de AAD&A
 Het voortzetten van het bepalen van het competentiewoordenboek
 Het bepalen van een competentieprofiel voor elke functieomschrijving
Initiatief 5: Het implementeren van een psychologisch screeningssysteem in het
kader van een procedure voor het teruggeven van een dienstwapen
Dit project heeft als doel te voorzien, in geval van een verbod op het dragen van een wapen
van een agent in dienst, dat het teruggeven van het wapen wordt voorafgegaan door een
psychologische screening uitgevoerd door een door de AAD&A gemandateerde psycholoog
en waarvan het rapport ter validatie zal voorgelegd worden aan de arbeidsgeneesheer
(Empreva).
Voorzien voor 2017:
 Het voorstellen van een benadering van een curatieve psychologische screening
 Het integreren van dit aspect in de interne reglementering
 Het invoege brengen van een actieplan op basis van opvolging
Initiatief 6: Het ontwikkelen van een systeem van flexi-job dat een betere transfer
en verwerving van competenties en kennis toelaat
Voorzien voor 2017:
Het ontwikkelen van een benadering van "flexi-job" :



Het voorstellen van een actieplan voor implementatie
Het implementeren van het systeem bij een pilootgroep

Initiatief 7: Het opstellen van een nieuw taalkader voor de AAD&A
Voorzien voor 2017:
Het opvolgen van de werkzaamheden voor het opstellen van een nieuw taalkader voor de
AAD&A, gedetacheerd van de FOD Financiën.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 2: HET INTRODUCEREN VAN HET CONCEPT VAN
ZELFORGANISERENDE TEAMS

Initiatief 1: Zelforganiserende Teams (Z.O.T.)
Gerealiseerd in 2016:
De Teamworkshops (Zelfevaluatie Kennisdeling) werd in elk klantenteam gehouden. De
resultaten en ontvangen opmerkingen werden met de begeleiders besproken en er werden
te ondernemen acties bepaald om enerzijds de kennisdeling te bevorderen en anderzijds
tegemoet te komen aan de ontvangen opmerkingen.
Voorzien voor 2017:
De competentiematrix dient te worden aangepast aan de wijzigingen naar aanleiding van de
inwerkingtreding van het nieuwe UCC. Door de vertraging van het project D&A-01044 Implémentation de l’European Customs Competency Framework (ECCFW) zal worden
voorgesteld om deze aanpassing te doen in de eerder ontwikkelde competentiematrix in
excel-formaat om zo onafhankelijk van de resultaten het project ECCFW in gebruik te
nemen. Nadien dient in de Workshop "Leiden van een co-creatief team" - Technische
uitdieping” het gebruik van deze competentiematrix te worden toegelicht.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Na de workshop ”Leiden van een co-creatief team” kan gestart worden met de omschakeling
van de teams naar “co-creatieve teams”.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Door het concept "co-creatieve teams" zullen de diensten meer autonomie krijgen om hun
opdrachten efficiënter en directer uit te voeren waardoor de dienstverlening
verhoogt. Hierdoor zullen de aanvragen voor de aflevering van nieuwe vergunningen e.d .
vlugger kunnen worden afgerond.
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6.2.4 Bedrijfsprocessen (P2)
Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET IN WERKING STELLEN VAN HET WERK OP BASIS VAN DE PROCESSEN
VAN DE ORGANISATIE

Initiatief 1: Het modeleren, documenteren, publiceren en implementeren van P130
in samenwerking met AAFisc
Gerealiseerd in 2016:
Modelering van niveau 2
Voorzien voor 2017:
 Modeleren (opmaken van procesmodel)
 Documenteren (beschrijven van de activiteitenblokken en de activiteiten in NL en
FR).
 Opmaken van de werkinstructies (in NL en FR)
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het proces wordt aan de medewerkers ter beschikking gesteld.
Initiatief 2: Voortzetten van modeleren, documenteren, publiceren en
implementeren van de processen van de AAD&A
Gerealiseerd in 2016:
P017, P019, P023, P024, P025, P127, P128, P129, P134

Modeleren (niveau 1/2/3)
Publiceren (niveau 1/2/3)
Redactie van de werkmethodes (niveau 4)

P128, P129
P128, P129

Voorzien voor 2017:
Alle processen zijn gemodeleerd, gedocumenteerd en gepubliceerd (incl niveau 4) tegen eind
2017 (met uitzondering van de processen P21, P22 en P04, voorzien in 2018)
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het proces wordt aan de medewerkers ter beschikking gesteld.

138

Artikel 39. Verder uitbouwen van geïntegreerde verwerking en business process automation
ORGANISATIEDOELSTELLING 1:

HET IN WERKING STELLEN VAN HET IT MASTERPLAN 2013-2020 VAN

DE EU

Initiatief 1: MASP – Evolutief onderhoud
Gerealiseerd in 2016:
Het continu aanpassen van bepaalde bestaande applicaties van de AAD&A opdat ze blijven
beantwoorden aan de constant in evolutie zijnde behoeften van hun externe en interne
gebruikers.
Voorzien voor 2017:
Dit project heeft als doel bepaalde bestaande applicaties van de AAD&A (PLDA, ECS, ICS,
AEO, EORI, NCTS, EMCS, Tarbel, Boekhouding B, AC4, MODA, Masterdata, EMCS 3.2,
Professionele Diesel, Globalisatie, e-signature, SEDA, Uitvoerproces fase 1, Bericht van
vrijgave container, crosscheck PLDA-EMCS Export, EORI-PLDA Import en Quota) aan te
passen, opdat ze kunnen blijven beantwoorden aan de constant in evolutie zijnde behoeften
van hun externe en interne gebruikers.
Initiatief 2: Surveillance 2+ - Luik Globalisatie
De AAD&A moet gegevens doorsturen aan de DG TAXUD teneinde een centrale monitoring
te laten uitvoeren, genaamd “Surveillance 2 +” (verhoogd toezicht op de geldig gemaakte
invoeraangiften).
Om te verzekeren dat de te verzenden gegevens aan DG Taxud volledig en correct zijn, moet
de AAD&A drie aanpassingen uitvoeren aan de applicatie PLDA (Paperless Douane en
Accijnzen: toepassing voor het elektronisch indienen en verwerken van aangiften). Deze
zijn:
1/ de invoeraangiften dienen te worden uitgebreid met het EORI-nummer (Economic
Operators Registration and Identification Number),
2/ het aangiftedocument voor de douanewaarde (DV1) dient gedigitaliseerd te worden
3/ de globalisatie van de aangiften (Globalisaties) dient geïntegreerd te worden in de
applicatie.
Met de realisatie van deze drie deelprojecten wordt een uitgebreidere gegevensuitwisseling
mogelijk.
Gerealiseerd in 2016:
De luiken DV1 en EORI zijn gerealiseerd.
Voorzien voor 2017:
In 2017 worden de nodige analyses uitgevoerd om PLDA aan te passen aan de nieuwe
vereisten inzake het elektronisch insturen en automatisch verwerken van vereenvoudigde
aangiften. Na de analyses worden in 2017 het ontwerpen en ontwikkelen van de applicatie
gedaan, wat tijdens de eerste maanden van 2018 afgerond wordt.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen gerichter en efficiënter kunnen werken. De verwerking gebeurt
elektronisch en laat toe het manueel verwerken van de gegevens af te schaffen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De externe stakeholders ondervinden baat bij een efficiënter en doelgerichter werkende
administratie. De vereenvoudigde aangiftes (ook globalisatieaangiftes genoemd) worden
beter opgevolgd en zullen bijgevolg correct zijn ingestuurd.
Initiatief 3: Customs decisions & UUM&DS
Met dit dubbel initiatief wordt enerzijds een centrale webapplicatie ontwikkeld om het
aanvragen van vergunningen te automatiseren (Customs Decisions), en anderzijds wordt via
een enkele toegang de economische operator de mogelijkheid geboden om gebruik te maken
via elektronische weg van de ter beschikking staande diensten (UUM&DS). Beide initiatieven
werden in het MASP (Multi Annual Strategic Plan) opgenomen en worden in 2017 verder
ontwikkeld.
Gerealiseerd in 2016:
Het initiatief werd in 2016 verder geanalyseerd en ontwikkeld, en werd opgenomen binnen
het MASP.
Voorzien voor 2017:
 De ontwikkeling en ontplooiing van het initiatief
 Applicatie in productie
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen op een andere manier omgaan met de wijze van aanvragen van
vergunningen. Medewerkers zullen de aanvraagprocedure van vergunningen niet meer
manueel kunnen controleren. Deze taak komt dus te vervallen
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De externe stakeholders zullen baat ondervinden bij de efficiëntere en doeltreffendere
werking van de administraties. Zij zullen zich slechts één keer hoeven in verbinding te
stellen op een centraal EU-platform met de applicaties van de administratie en kunnen
hierdoor efficiënter werken. De relatie van de klant ten opzichte van de administratie zal
gekenmerkt worden door een hoger comfort.
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ORGANISATIEDOELSTELLING

2: DIGITALISERING VAN DE OPVOLGING VAN HET GEBRUIK VAN FISCALE

KENTEKENS

Met dit project wordt een applicatie ontwikkeld voor het beheer van de stock van fiscale kentekens
voor tabaksfabricaten, vertrekkende vanuit het beheer van de stock voor het papier waarop deze
fiscale kentekens worden gedrukt. Deze applicatie zal instaan voor de volledige opvolging omtrent
het gebruik van het fiscale kenteken.
Dit houdt in dat de applicatie zal instaan voor het beheer van alle processen in verband met het
bestellen, de aanmaak en het leveren van fiscale kentekens voor het bekleden van tabaksfabricaten
die in België in verbruik worden gesteld en de opvolging ervan. Ook Luxemburgse fiscale kentekens
worden aangemaakt.
De applicatie wordt geïntegreerd met andere applicaties zoals PLDA (AC4) (elektronische verwerking
van aangiften voor accijnzen) en SEED (System for Exchange Excise Data, voor de vergunningen
erkend entrepothouder).
Het in gebruik nemen van deze nieuwe applicatie gaat gepaard met de overgang naar een nieuw
drukproces voor fiscale kentekens .
Initiatief 1: GestTab
Gerealiseerd in 2016:
Het project werd onderverdeeld in drie fases: A (analyse), B (bouw en implementatie) en C
(gebruik en onderhoud). In 2016 werd de fase A afgerond en is de ‘go’ gegeven voor de fases
B en C.
De analyse werd op punt gesteld door workshops te houden tussen de business
(Accijnswetgeving, hulpkantoor der accijnzen Brussel Tabak en Dienst Ondersteuning
Automatisering) en de contractant om informatie uit te wisselen met betrekking tot de
behoeften en de vereisten van de te ontwikkelen applicatie. Het resultaat van de fase A was
de analyse en de redactie van use cases die de basis zijn voor de bouw en implementatie van
de nieuwe applicatie. Met de goedkeuring van fase A kan er voortgegaan worden met de
fases B en C.
Voorzien voor 2017:
De fases B en C zullen verder uitgerold worden in de loop van het voorjaar van 2017. De
applicatie wordt in het najaar van 2017 in gebruik genomen en de oude applicatie inzake het
beheer van de fiscale kentekens voor tabaksfabricaten wordt uit gebruik genomen, maar kan
nog geconsulteerd worden.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Door het ontwikkelen van deze nieuwe applicatie zal er minder manuele tussenkomst nodig
zijn van het personeel van het hulpkantoor der accijnzen Brussel Tabak. Dit heeft tot gevolg
dat er geen bijkomend personeel noodzakelijk is en dat het resterende personeel ook kan
ingezet worden bij het analyseren van de gegevens opgenomen in de applicatie of bij andere
controletaken.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
De dienstverlening ten opzichte van de marktdeelnemer wordt verbeterd doordat hij de
mogelijkheid krijgt om zelf zijn fiscale kentekens te beheren (door middel van de
mogelijkheid tot het elektronisch bestellen van zijn fiscale kentekens en het elektronisch
indienen van zijn aangifte ten verbruik inzake accijnzen).
Tegelijkertijd zal de administratie hierdoor in de mogelijkheid verkeren om het gebruik van
de fiscale kentekens door de marktdeelnemer nauwkeurig op te volgen.

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: HET GEBRUIKEN VAN DE PROCEDURE VAN ADMINISTRATIEVE
TERUGBETALING FREQUENTER TE MAKEN

Het doel van dit project is het uitstellen van het registreren van rechten en taksen in PLDA met als
bedoeling het vaker kunnen toepassen van de administratieve procedure van teruggave (voor het
registreren) in plaats van de wettelijke procedure (na het registreren). Met deze applicatie zijn de
termijnen voor de economische operatoren ingekort, wat zich vertaalt in een vermindering van het
aantal teruggavedossiers voor de ondernemingen.
Initiatief 1: TerugRem
Heden worden in PLDA de verschuldigde rechten en taksen, van zodra een aangifte wordt
gevalideerd, geboekt. Hierdoor dient men bij een eventuele latere rechtzetting (wegens
fouten in de aangifte), steeds de logge, wettelijke terugbetalingsprocedure volgen. Dit
impliceert een aanzienlijke werklast voor de collega's, en een langere doorlooptijd voor de
economische operatoren. Het douanewetboek voorziet evenwel in een uitstel van boeking
tot 14 dagen. Indien een rechtzetting gebeurt binnen deze termijn, is men niet gebonden aan
de wettelijke terugbetalingsprocedure, doch is een vereenvoudigde, administratieve
procedure mogelijk. Het project TerugRem beoogt een uitstel van de boeking van de
verschuldigde rechten en taksen in PLDA. Dit om vaker de administratieve
terugbetalingsprocedure (voor boeking) te kunnen toepassen dan de wettelijke procedure
(na boeking).
Het project TerugRem is geen applicatie op zich, maar wel een verandering van de applicatie
PLDA.
Voorzien voor 2017:
In 2017 wordt de aanpassing aan de applicatie PLDA uitgevoerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Er zal een aangepaste administratieve procedure en werkfiche uitgeschreven worden. De
medewerkers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden via opleiding. Vroeger werd dit
uitgevoerd in de Hulpkantoren, nu zal dit tot het takenpakket van de teams
aangifteopvolging behoren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De terugbetaling aan de economische operator kan sneller en efficiënter uitgevoerd worden.
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6.2.5 Meting en opvolging (P3)
Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: B EWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERNE
CONTROLESYSTEEM MET AANDACHT VOOR HET IDENTIFICEREN VAN DE

KPI’S EN KRI’S, HET RISK

MANAGEMENT , DE EVALUATIE VAN DE CONTROLE -OMGEVING EN HET OPZETTEN VAN EEN
DOELTREFFEND MONITORINGSYSTEEM .

Initiatief 1: Het uitvoeren en volgen van het masterplan Interne Controle 20172018
In 2017 zal de AAD&A bijdragen aan de realisatie van het initiatief van de SD B&B.
Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET IN WERKING STELLEN VAN DE WERKLASTMETING BINNEN DE

AAD&A
Het project bestaat erin werklastmeting uit te voeren binnen de AAD&A conform aan de
methodologie die wordt ontwikkeld binnen de FOD Financiën.
Werklastmeting is de wijze om op een objectieve manier de personeelsbehoeften aan te tonen. Deze
“meetoefening” is dus praktisch onmisbaar om de link naar het personeelsplan aan te tonen en dit
plan ook op een correcte manier aan te passen.
Initiatief 1 : Werklastmeting AAD&A
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het Pilootproject WLM –TCV bij de Mobiele Teams 1-6 in de haven van
Antwerpen afgerond. Op basis van terugkoppelingen met onder andere teamchefs en
regionale afdelingshoofden werd een actieplan opgesteld met 21 verbeterpunten die zowel
door de regio als door TCV-centrale component worden opgevolgd.
Verder werden ook 3 nieuwe projecten werklastmeting opgestart bij TCV (luchthaven
Bierset), BUEK (Hulpkantoren & TAO) en Klama (CABC/SBC). Bij de Administratie TCV werd al
een activiteitenlijst opgesteld en is men de meettool aan het klaarmaken voor gebruik.
Meting wordt begin 2017 verwacht. Bij de Administratie BUEK is de meting reeds
doorgegaan. Bij KLAMA wordt aan de activiteitenlijst gewerkt.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de 3 lopende projecten worden afgerond (zie punt hierboven). Daarnaast
worden ook 6 nieuwe projecten opgestart:



TCV: Luchthaven Zaventem; Mobiele Teams Binnenland; CRC +CRK
KLAMA: Team Klantenbeheer
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O&O: Regionale diensten
Geschillen: Regionale diensten

Ook de centrale diensten AAD&A zullen onderworpen worden aan een Werklastmeting. Dit
in samenwerking met SCC.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Aan de medewerkers van de betrokken teams zal gevraagd worden om hun tijdsverdeling bij
te houden. Dit telkens in een vooraf bepaalde periode in overleg met mensen van de
betrokken administratie, zowel op centraal als regionaal als op dienstniveau.
Het is de bedoeling om op een objectieve wijze een juiste inschatting te maken van de
verschillende noden (personeels-en procesgebonden) en hier voor verbetering te zorgen. Zo
zal een evenwichtig en correct staafbaar personeelsplan kunnen worden opgesteld.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Het kan dat, door bepaalde analyses in het proces, ook met externe stakeholders rond de
tafel wordt gezeten om bepaalde procesverbeteringen door te voeren. Zo wordt het
pilootproject in de Antwerpse haven gebruikt om de openingsuren te herbekijken samen met
het Nationaal Forum.
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6.2.6 Goede regelgeving (K1)
Artikel 45. Vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET HERZIEN VAN DE

ALGEMENE WET VAN DOUANE EN ACCIJNZEN

(AWDA)
De Algemene Wet van Douane en Accijnzen (AWDA) is het fundament voor de Belgische wetgeving
voor de AAD&A. In 2014 is een eerste modernisering van de wet uitgevoerd (modernisering op
niveau van de taal en introductie van de notie douanevertegenwoordiging en van administratieve
sancties). Nochtans, om helemaal gemoderniseerd te zijn, moet de AWDA nog enkele hervormingen
ondergaan:
 In overeenstemming zijn met het douanewetboek van de Unie
 Aanpassingen op vlak van bevoegdheden en technieken van opsporing en vervolging
 Integratie van accijnzen
 Het in lijn zijn met de Europese directieven (onder meer wat betreft het Europees
onderzoeksbevel in strafzaken, de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële
belangen van de Unie schaadt,…)
Initiatief 1: Het herzien van de AWDA




Gerealiseerd in 2016:
Start van de hervorming van de AWDA met een grondige studie van de voorbereidende
werken /memorie van toelichting van de AWDA om na te gaan welke artikelen kunnen
worden behouden en welke niet.
De uitvoeringsbesluiten (KB’s en MB) voor de artikelen 127 e.v. van de AWDA (directe
vertegenwoordiging) werden in 2016 gepubliceerd.
Voorzien voor 2017:
De AWDA zal in overeenstemming worden gebracht met het UCC (in werking getreden op 1
mei 2016). De accijnswetgeving zal worden geïntegreerd en de vervolgings- en
opsporingsbevoegdheden/technieken worden onder de loep genomen en er moet
regelmatig overleg met de Luxemburgse collega’s gebeuren. In 2017 zal de AAD&A een
voorstel van tekst tot aanpassing van deze wet opmaken.
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6.2.7 CRM (K2)
Artikel 47. Verbeteren van de beschikbaarheid van onze diensten
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET ONTWIKKELEN VAN EEN ENIG KLANTENDOSSIER

Initiatief 1: Klanteninformatiesysteem
Dit systeem zal een enig klantendossier vormen voor de economische operatoren inzake
vergunningen. In het “Enig Klantendossier” kan de economische operator enerzijds al zijn
geregistreerde gegevens consulteren (contactgegevens, vergunningen,
vergunningsaanvragen, bevoegde diensten,……) en anderzijds nieuwe vergunningsaanvragen
of wijzigingen van zijn/haar bestaande vergunningen op een digitale wijze indienen.
Op deze wijze kan de verdere behandeling van deze aanvragen, de aflevering van de
vergunningen en de daarmee verbonden opdrachten (zoals het aanvragen van vergunningen,
aanvaarden, auditopdrachten, het aanvragen van een EORI nummer, aflevering van de
vergunningen, aansturing monitoring, etc.) door de medewerkers voor een belangrijk deel
worden geautomatiseerd.
De verschillende statussen van de vergunningsaanvraag in heel het proces zijn eveneens
zichtbaar voor de klant en worden via het systeem ter kennis gebracht. Deze automatisering
zal enerzijds de processen inzake de afgifte van de vergunningen versnellen waardoor de
door de verschillende instanties (o.a. EU) opgelegde afgiftetermijnen gerespecteerd kunnen
worden en anderzijds een meer uniforme behandeling gegarandeerd wordt.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zal er gestart worden met de ontwikkeling van een eerste module inzake
operatoren/vergunningen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers die de vergunningen moeten verwerken en toegang nodig hebben tot het
enig klantendossier zullen opleiding krijgen in verband met het gebruik van de nieuwe
applicatie. Er zal een geautomatiseerde verwerking kunnen gebeuren in plaats van een
manuele.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De economische operator zal voor bepaalde vergunningen geen manuele aanvraag meer
moeten indienen, maar zal dit gedigitaliseerd kunnen indienen. Daarenboven zal hij de status
van zijn aanvraag online kunnen raadplegen.
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Artikel 49. Sensibiliseren van doelgroepen in functie van hun situatie, noden en gedrag
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET IMPLEMENTEREN VAN HET NIEUWE DOUANEWETBOEK VAN DE

UNIE (UCC)
In het kader van het in werking stellen van het nieuwe communautaire douanewetboek zal de
AAD&A concrete maatregelen nemen ten behoeve van de ondernemingen, in de drie volgende
pijlers:
 de vereenvoudiging en de optimalisering van de verschillende douaneformaliteiten in een
internationale context
 de vermindering van de kosten en het winnen van tijd in het algemeen voor de
corresponderende ondernemingen
 de assistentie aan de ondernemingen in het kader van de internationale handel
Deze benadering vindt plaats in het kader van een context van concurrentie die tussen de
verschillende deelstaten van de EU bestaat, waar het doel is de aantrekkingskracht van de nationale
toegangen te versterken (luchthavens en zeehavens).

Initiatief 1: Ruimte voor tijdelijke opslag
De nieuwe douanewetgeving (UCC) voorziet de mogelijkheid om goederen tussen
verschillende opslagruimtes te transfereren voor tijdelijke opslag (RTO).
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de eerste vergunningen RTO reeds operationeel zijn, op een manier date en
grensoverschrijdende transfer mogelijk zal zijn.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Dit betekent niet enkel een vereenvoudiging voor de transit van goederen in België van een
zeehaven naar het binnenland of andere zeehavens, waar de douane-afhandeling snel en
eenvoudig kan gedaan worden, maar ook naar een andere lidstaat waarmee akkoorden zijn
afgesloten.
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6.2.8 Rechtszekerheid en privacy (K3)
Artikel 52. Optimaliseren van de geschillenbehandeling
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: ANALYSEREN EN UNIFORMISEREN VAN BEHANDELINGEN VAN DE

GESCHILLEN BINNEN DE FOD FINANCIËN
Initiatief 1: Transversale doelstelling: P110 - geharmoniseerd proces voor AAFisc,
AABBI, AAD&A & AAI&I
In 2017 zal de AAD&A een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling voorzien
door de AABBI.
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6.2.9 Kennisbeheer (I2)
Artikel 54. Verbeteren van het beheer van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: MAATREGELEN NEMEN VOOR DE ORGANISATIE EN DE REALISATIE VAN
KENNISOVERDRACHT

Initiatief 1: Actieplan voor het beheer van kennis
In het kader van het project « Kennisbeheer » van de FOD Financiën moet elke administratie
een actieplan opstellen om de eigen initiatieven in kaart te brengen
Gerealiseerd in 2016:
Deelname in de werkgroep van het transversaal project « Kennisbeheer ».
Voorzien voor 2017:
 Een inventaris opstellen van alle huidige initiatieven op het gebied van kennisbeheer
 Een gedetailleerd actieplan (concrete acties, verantwoordelijken voor elke actie en een
planning)
Wat verandert er voor de medewerkers?
Een betere kennisoverdracht tussen de medewerkers.
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6.2.10 Ontwikkeling van de organisatie (I3)
Artikel 55. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERBETERING VAN DE ORGANISATIONELE STRUCTUUR EN VAN DE
EFFICIËNTIE

Het werk gericht op de verbetering van de organisationele structuur en de inzetbaarheid, de
ontwikkeling en de vorming van de medewerkers binnen de verschillende diensten van de FOD
Financiën wordt verdergezet.
Initiatief 1: Optimalisering van de organisationele structuur van de AAD&A
Gerealiseerd in 2016:
Het bepalen van de nieuwe structuur van de AAD&A.
Voorzien voor 2017:
Implementatie van de nieuwe organisationele structuur van de AAD&A.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Verbetering van de communicatie en de interne samenwerking.
Wat verandert er concreet voor de externe stakeholders?
De AAD&A zal efficiënter en effectiever zijn.
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7

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

7.1 Inleiding
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie heeft een brede waaier aan
activiteiten, waarbij de belangrijkste de bijwerking van de patrimoniale documentatie is.
In 2016 hebben we vooral ingezet om het aantal nog niet verwerkte dossiers tot een realistisch
niveau te herleiden. De informaticatoepassingen die de voorbije jaren werden gelanceerd, werden
verder geoptimaliseerd en verbeterd. Denk maar aan STIPAD, COMFOR, DER, MyRent, HYPO …
De volledige integratie van de sector hypotheken in de administratie Rechtszekerheid werd eind
2016 gerealiseerd. De personeelsleden van deze sector maken nu deel uit van de antennes van de
administratie Rechtszekerheid. In 2017 zal verder gewerkt worden aan de hervorming van het ambt
van hypotheekbewaarder. We voeren de wijzigingen geleidelijk aan in om onder andere de
continuïteit van onze diensten en onze dienstverlening te kunnen verzekeren.
In een wereld waarin informatisering centraal staat, stellen we vast dat meer en meer externe
partners onze patrimoniale informatie op digitale manier wensen te raadplegen.
De AAPD wil daarom in 2017 alle applicaties van de AAPD in kaart brengen, de verbindingen tussen
deze applicaties schematisch weergeven, de gegevens die worden uitgewisseld beschrijven, … Op
basis van deze analyse zal de AAPD zich baseren om haar verdere digitaliseringsstrategie uit te
werken.
Maar ook op het vlak van dienstverlening wil de AAPD een stap verder gaan: we willen aan de burger
een elektronische selfservice dienst aanbieden waarbij hij de mogelijkheid heeft om zelf een
kadastraal uittreksel aan te vragen, elektronisch te betalen en elektronisch af te leveren. Daardoor is
de burger sneller bedient en tegelijk spaart het heel wat werk uit voor onze medewerkers. Een ander
in het oog springend project is de online verkoop en veiling van voorwerpen (vb. voertuigen,
handtassen, enz.) via een gloednieuwe internetsite voor de Fin Shop’s.
In 2016 hebben we heel wat vooruitgang geboekt. De ambitie is om ook de uitdagingen van 2017
samen tot een goed einde te brengen!
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7.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
7.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)
Artikel 28. Verbeteren van de controleopdrachten
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERGROTEN VAN DE EFFECTIVITEIT VAN DE CONTROLES GEBASEERD
OP HET MATHEMATISCH MODEL

Het vergroten van de controles gebaseerd op het mathematisch model start met het optimaliseren
van de kwaliteit van de gebruikte data in dit model. Een goede basis wordt verder uitgewerkt in 2017
voor de gebruikte data in het mathematisch model zodat een goed georganiseerd, expliciet en
uitgebalanceerd handhavingsbeleid kan gevolgd worden.

Initiatief 1: Optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte data door middel van
het mathematisch model (administratie: Opmetingen & Waarderingen)
Omschrijving van het initiatief:
Het initiatief heeft als doel:



Het verhogen van de kans om wijzigingen aan gebouwen die niet zijn aangegeven te
detecteren in het kader van de schatting van het kadastraal inkomen;
Het verhogen van de effectiviteit van de controle van de venale waarde aangegeven in
de aktes onder levenden en successieaangiftes.

Context:
Vandaag wordt de controle van de venale waarde uitgevoerd door de diensten Opmetingen
& Waarderingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. Deze controle
wordt gedaan door het vergelijken van de verkoopsprijzen van onroerende goederen van een
gelijkaardig type en op basis van de beschrijving van het goed opgesteld in het kader van de
vaststelling van de kadastrale inkomens.
Voor deze opdracht wordt de medewerker van de Patrimoniumdocumentatie geholpen door
een mathematisch model dat de goederen selecteert voordat ze onderworpen worden aan
een grondige analyse/controle. Het mathematisch model detecteert te lage venale waarden
door zich te baseren op de verkoopsprijzen van goederen met een gelijkaardige beschrijving
en die een vergelijkbare ligging hebben.
Het mathematisch model functioneert niet naar behoren als de omschrijving van de
goederen niet correct is. De administratie kan het mathematisch model ook gebruiken om te
hoge prijzen op te sporen. In dat geval kunnen we aannemen dat de beschrijving niet correct
is doordat verbeteringen aangebracht werden zonder dat deze aangegeven werden.
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Doelstelling:
Het doel is tweeledig:
1. Het detecteren van wijzigingen aan gebouwen teneinde de kadastrale inkomens en de
beschrijving van de gebouwen bij te werken.
2. Het verhogen van de effectiviteit van het mathematisch model door een verhoging van
de kwaliteit van de gegevens en aldus effectief gebruik te maken van het mathematisch
model in het kader van de controle van de venale waarden (75 miljoen meerwaarde als
doelstelling voor 2017).
Om dat te bereiken, gaat het initiatief zich enerzijds focussen op een verbetering van de
patrimoniale documentatie door middel van controle van de constructiecodes. Dit zal
toelaten om te beschikken over kadastrale inkomens die de realiteit beter weerspiegelen.
Anderzijds beogen de verdere werkzaamheden een juiste aangifte van de waarde van de
goederen in de aktes onder levenden en de successieaangiftes.
De nauwkeurigheid van de beschrijving van de goederen zal namelijk toelaten om, op
termijn, het mathematisch model nog efficiënter te maken, met basisdocumentatie conform
de realiteit.
Gerealiseerd in 2016:
 Oprichting van een werkgroep voor de analyse van het mathematisch model;
 Beslissing om de aangegeven venale waarden te gebruiken voor een eventuele
herziening van het kadastraal inkomen;
 Reflecties over de herziening van de procedure van de controle van de venale
waarde.
Voorzien voor 2017:
 Herziening van de procedure van de controle van de venale waarde;
 Opmaak van een statistiek die toelaat om de kanttekeningen in kaart te brengen ten
gevolge van de selectie van het mathematisch model of de vrije ruimte van de
schatters;
 Selectie van goederen waarvoor een controle van het kadastraal inkomen en van de
constructiecode moet worden gedaan (op basis van het mathematisch model);
 Herevalueren van de behoeften van de schatters (human resources) voor deze
controleactiviteiten;
 Analyse van de mogelijkheden om de kwaliteit van de door het mathematisch model
gebruikte gegevens te verhogen in overleg met de centrumdirecteurs Opmetingen en
Waarderingen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Rol van de schatter als trigger om fouten te ontdekken in de aangiftes van
wijzigingen van gebouwen teneinde een dossier te openen voor de herziening van
het kadastraal inkomen;
 Mogelijk bijkomende werklast voor de schatters Opmetingen en Waarderingen
belast met de kadastrale inkomens;
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Aanpassing van de werkprocedures om zo informatieuitwisselingskanalen op te
zetten.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Burgers”: verhoging van de controle van het goed van de burger
 Doelgroep “Gewesten, Provincies, Gemeenten”: verhoging van de via de onroerende
voorheffing verkregen inkomens

154

7.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)

Artikel 31. Documenten elektronisch beschikbaar maken
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DOCUMENTEN ELEKTRONISCH BESCHIKBAAR MAKEN ZODAT ZE
ELEKTRONISCH DOOR DE GEBRUIKERS KUNNEN WORDEN GECONSULTEERD

In het kader van een maximale digitalisering is het belangrijk dat de informatie elektronisch ter
beschikking wordt gesteld van interne en externe doelgroepen zodat de efficiëntie en de
dienstverlening toeneemt. Het ontsluiten van de mobiele rekeningen voor de interne gebruikers via
DOCTRAN (dankzij de integratie van PAPER LOCO in DOCTRAN) sluit aan bij deze doelstelling.

Initiatief 1: PAPER LOCO - integratie in DOCTRAN (administratie: Rechtszekerheid) –
BC-1762
Omschrijving van het initiatief:
Op een uniforme en gebruiksvriendelijke manier het opzoekingssysteem ontsluiten van de
mobiele rekeningen via DOCTRAN (dankzij de integratie van PAPER LOCO in DOCTRAN).
Context:
In de web toepassing PAPER LOCO zijn de gescande papieren losse rekeningen beschikbaar
voor de registratiekantoren.
Op de papieren losse rekeningen werden destijds verschillende inlichtingen opgenomen die
van belang zijn voor de bijwerking van de patrimoniale documentatie:


Onroerende inlichtingen: de mutaties aangaande onroerende goederen op naam van
een titularis;
 Roerende inlichtingen (overgenomen door TP380 en later geïntegreerd in de
toepassing STIPAD) met inbegrip van inlichtingen in verband met testamenten,
huwelijkscontracten, …
De papieren losse rekeningen van alle registratiekantoren werden gescand en beschikbaar
gesteld voor de registratiekantoren via de toepassing PAPER LOCO.
Doelstelling:
In 2017 is er de doelstelling om de functionaliteiten van de toepassing PAPER LOCO in de
generieke, transversale toepassing van de FOD Financiën “DOCTRAN” te integreren. Via de
toepassing DOCTRAN, kunnen alle opgeslagen documenten van de verschillende diensten
van de FOD Financiën worden geraadpleegd aan de hand van diverse zoekcriteria.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyseren van de benodigde functionaliteiten voor het opzoeken van gescande
losse rekeningen via de toepassing DOCTRAN;
 Gunning van de opdracht.
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Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen van de geanalyseerde functionaliteiten in de toepassing DOCTRAN;
 Testen van de nieuwe functionaliteiten;
 In productie stellen van de nieuwe functionaliteiten;
 Op te leveren producten/functionaliteiten zijn:
o Consultatie van losse rekeningen op basis van NN/KBO-nr.;
o Aanvullen van ontbrekende metadata in de object store Filenet zoals
NN/KBO-nr. door gebruik te maken van een Matchmaker;
o Interactie met de applicatie STIPAD voorzien;
o Wijzigen aanbrengen aan de metadata van DOCTRAN zodat integratie tot
DOCTRAN mogelijk is bijv. metadata wijzigen, toegang via matrix beheren, ...
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het systeem van opzoekingen van de losse rekeningen wordt gebruiksvriendelijker en
uniform.

Artikel 32. Ontsluiten van relevante informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: KWALITEITSVOL EN SNEL ONTSLUITEN EN AFLEVEREN VAN
PATRIMONIALE GEGEVENS AAN INTERNE STAKEHOLDERS

Het streven naar verder ontsluiten van relevante patrimoniale documentatie aan specifieke interne
doelgroepen rekening houdend met de beveiliging ervan, is een kernelement van het beheer van de
patrimoniale informatie. Daarom wordt bepaalde patrimoniale informatie verder ontsloten dankzij
de uitbreiding van specifieke consultatiemogelijkheden in de applicatie Properties-On-Web.
Initiatief 1: UITBREIDING PROPERTIES-ON-WEB (administratie:
Informatieverzameling & -uitwisseling) – BC-1988
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van het ontsluiten van de patrimoniale informatie gebruikt voor verschillende
doelen (o.a. inning van onroerende voorheffing, behandelen van bezwaarschriften, …)
dankzij het implementeren van extra consultatiemogelijkheden en het visualiseren van de
historiek van de eigendomstoestanden.
Context:
Er werd een totale revisie beoogd van de bestaande web toepassing CADNET-WEB (SP04),
teneinde de key-users toe te laten om hun patrimoniale gegevens te consulteren, weliswaar
uitgaande van de databank PATRIS (via de web service ConsultImmo) in plaats van voorheen
via de toepassing CADNET (mainframe). De benaming CADNET-WEB werd vervangen worden
door Properties-On-Web, kortweg POW.
De webapplicatie CADNET-WEB (SP04) werd destijds ontwikkeld ten behoeve van
verschillende diensten van de FOD Financiën voor een gestructureerde raadpleging van de
kadastrale leggers, gebaseerd op gegevens afkomstig van het mainframe. Deze gegevens
omvatten zowel eigenaars- als perceelgegevens van in België gelegen onroerende goederen.
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Een fundamentele herziening en bijsturing van de bestaande web toepassing CADNET-WEB
(SP04) waren nodig omwille van verschillende redenen. Deze web toepassing CADNET-WEB
(SP04) is vervangen in 2016 door Properties-On-Web, kortweg POW. POW is in productie
getreden in zijn huidige vorm op 1 juni 2016. Helaas zijn de aanwezige functionaliteiten
alsook de weergave van de meest actuele patrimoniale informatie ontoereikend om te
voldoen aan de specifieke behoeften van de verschillende gebruikers. Daarom is een
uitbreiding van deze toepassing noodzakelijk.
POW is dienstig voor alle administraties van de FOD Financiën om actuele patrimoniale
informatie zowel voor rechtspersonen als natuurlijke personen op te zoeken via diverse
opzoeksleutels. Een andere mogelijkheid is om de historische evolutie van eigendommen en
percelen weer te geven.
Doelstelling:
Het voldoen aan specifieke consultatiemogelijkheden voor verschillende types gebruikers.
Uitbreiding tot volgende consultatiemogelijkheden is noodzakelijk:




Weergave van de eigendomstoestand op 1 januari van het aanslagjaar voor
diensten van AAFisc;
Bijkomende transacties ontwikkelen voor de consultatiemogelijkheid “opzoeken
via perceelnummer”;
Ontwikkeling van bijkomende schermen voor de historiek van de
eigendomstoestanden inclusief de geannuleerde eigendomstoestanden
ingevolge doorgevoerde correcties.

Gerealiseerd in 2016:
 Integratie IAM en toegang tot ConsultImmo;
 Directe opzoeking per eigendomstoestand;
 Afficheren van de resultaten;
 Levering versie 0.1:
o Opzoeking via NN of via KBO;
o Opzoeking per naam;
o Opzoeking per artikel;





Levering versie 0.2:
o Opzoeking van eigenaars;
o Raadpleging van de historiek en perceel;
Installatie in productie;
Versie beschikbaar in productie.

Voorzien voor 2017:
 Opmaak van het gunningsdossier;
 Goedkeuring van het gunningsdossier;
 Gunnen van de opdracht;
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Plannen van de uitvoering van de opdracht met als elementenanalyse, ontwikkelen,
testen en uitvoeren van de functionaliteiten met start in 2017. Volgende
functionaliteiten zijn noodzakelijk:
o Weergave van de eigendomstoestand op 1 januari van het aanslagjaar voor
diensten van AAFisc;
o Bijkomende transacties ontwikkelen voor de consultatiemogelijkheid
“opzoeken via perceelnummer”;
o Ontwikkeling van bijkomende schermen voor de historiek van de
eigendomstoestanden inclusief de geannuleerde eigendomstoestanden
ingevolge doorgevoerde correcties.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De behandelingstermijn van een bezwaardossier wordt verminderd;
 De foutenmarge daalt dankzij betere consultatiemogelijkheden van de patrimoniale
documentatie;
 Correcte inschatting van de fiscale toestand van een belastingplichtige;
 Reductie van de foutenlast bij dossierafhandeling;
 Uitgebreide consultatiemogelijkheden komt tegemoet aan specifieke behoeften van
de gebruikers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Belastingplichtige:
o Het (bezwaar)dossier van de belastingplichtige is sneller behandeld;
o Correcte inschatting van de fiscale toestand.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: KWALITEITSVOL EN SNEL ONTSLUITEN EN AFLEVEREN VAN GEGEVENS
OVER DE TOESTAND VAN HET PATRIMONIUM VAN BURGERS /PROFESSIONELEN ZODAT ZE HUN
DIVERSE FORMALITEITEN KUNNEN VERVULLEN

De initiatieven hieronder hebben tot doel de kwaliteit van de diensten aangeleverd door de FOD
Financiën te verbeteren dankzij de modernisering van verschillende processen en dankzij het
uitbreiden van de dienstverlening naar de klant, de burger.
Initiatief 1: CADEX (administratie: Opmetingen & Waarderingen) – DP-1071
Omschrijving van het initiatief:
Implementeren van de online aflevering van kadastrale uittreksels via het MyMinfin portaal
(inclusief online betaling).
Context:
Momenteel worden de kadastrale uittreksels afgeleverd door de diensten Uittreksels van de
administratie Opmetingen en Waarderingen. Een uittreksel kan aangevraagd worden ofwel
via een papieren formulier ofwel via een online formulier in de applicatie CADGIS maar
uitsluitend voor planuittreksels. De aanvragen worden eerst behandeld door de diensten
Uittreksels die vervolgens een betalingsbericht versturen en zodra de betaling is ontvangen,
wordt het papieren uittreksel verstuurd.
Verschillende elementen liggen aan de basis van dit project:
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1. De economische context en de vermindering van de effectieven: de leeftijdspiramide
en de budgetbesparingen voor wervingen leiden tot een onafwendbare vermindering
van het personeel. De ontwikkelde applicatie zal toelaten de continuïteit van de
afgifte van kadastrale uittreksels te verzekeren en het personeel andere essentiële
taken toe te wijzen;
2. De vermindering van behandelingskosten: momenteel vertegenwoordigt de afgifte
van uittreksels een grote personeelskost (veel manipulaties en invoeren in
verschillende programma’s) en een kost op vlak van materiaal (papieren afdrukken,
verzendingskosten, …) die niet meer zullen bestaan, behalve in uitzonderlijke
gevallen;
3. De continue verbetering van de dienstverlening naar de klant-burger: kortere
levertermijn (onmiddellijke afgifte of quasi onmiddellijk), duidelijk vastgelegde
tarieven (nieuwe lijst met vereenvoudigde tarieven/producten), permanente
beschikbaarheid van de geleverde informatie (herbruikbare digitale informatie).
4. De modernisering van onze processen en het aanbod naar de klant-burger toe: een
online betaalmodule (bestaande technologie) zal bijdragen aan de modernisering van
het imago en de dienstverlening van de FOD Financiën.
Doelstelling:
Het doel van dit project is om de kadastrale documentatie online ter beschikking te stellen
van de burger via een toepassing op het MyMinfin-platform waarbij de burger zelf een
kadastraal uittreksel kan aanmaken.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een officieel kadastraal uittreksel en
kadastrale informatie. De toegang tot kadastrale informatie (zonder afgifte van een
uittreksel) valt buiten de scope van dit project en wordt verzekerd door andere kanalen,
namelijk:



De gemeentebesturen en de Gewesten via de toepassing URBAIN en het CSPI;
Bepaalde federale overheidsdiensten (Federale politie, FOD, …) via de web services
ConsultImmo door middel van een Privacy-overeenkomst.

Bovendien:



Kan het plan geraadpleegd worden door iedereen (bv. via de CadGIS-viewer);
Kan de legger, die informatie en gegevens betreffende percelen bevat, geraadpleegd
worden door bepaalde beroepscategorieën (namelijk de notarissen via e-notariat, de
immobiliënkantoren via Cadastrefinder), maar niet door de burger.

De kadastrale uittreksels, officiële en voor echt verklaarde documenten met kadastrale
informatie, worden afgeleverd tegen betaling door de diensten Uittreksels van de
administratie Opmetingen en Waarderingen. De aanvragen gebeuren momenteel via een
webformulier (CadGIS), via e-mail, via de post of rechtstreeks aan het loket. De kadastrale
uittreksels zijn nodig in het kader van verkoopaktes, aanvragen van bouwvergunningen, enz.
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Gerealiseerd in 2016:
 Analyse;
 Integratie van de boekhouding in de federale toepassing FedCom (vervanging van de
toepassing Comptext);
 Aanpassen van het huidig papieren formulier voor de aanvraag van een kadastraal
uittreksel;
 Gunning van de opdracht aan de externe leverancier om dit project te realiseren.
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen van de nieuwe functionaliteiten;
 Testen van de nieuwe ontwikkelde functionaliteiten;
 In productie stellen van de nieuwe ontwikkelde functionaliteiten;
 Opmaken van een handleiding voor de gebruikers;
 Interne en externe communicatie;
 Afwerken van het te wijzigen KB van 20/09/2002 voor de vergeldingen en de nadere
regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Doordat de kadastrale uittreksels onmiddellijk online beschikbaar zullen zijn, zal het aantal
papieren aanvragen verminderen en dus ook de werklast binnen de diensten “Kadastrale
uittreksels”.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep “Burgers”: dit project betekent voor de burger dat:





De aanvraag van een kadastraal uittreksel online zal kunnen gebeuren;
De uittreksels online zullen worden aangemaakt;
De uittreksels online zullen betaald kunnen worden;
De uittreksels onmiddellijk online zullen afgeleverd worden (behalve indien het om
niet-gedigitaliseerde archieven gaat).

Initiatief 2: Optimaliseren van het proces van het bijwerken van de patrimoniale
documentatie aan de hand van mutatieschema's (administratie: Opmetingen &
Waarderingen)
Omschrijving van het initiatief:
Het initiatief heeft als doel het verbeteren van de effectiviteit van het proces van de
bijwerking van de documentatie naar aanleiding van fysische mutaties.
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Context:
Wanneer een goed wordt gewijzigd (nieuwe constructie, vergroot, gerenoveerd enz.), gaat
de administratie over tot de herschatting van het kadastraal inkomen. De medewerkers
belast met deze opdracht hebben het profiel van schatter. Zij hebben helaas een zeer
ongunstige gemiddelde leeftijd en er worden talrijke vertrekken verwacht terwijl de werklast
een constante groei kent.
Sinds enkele jaren hebben AAPD-initiatieven rond communicatie de gemeenten
gesensibiliseerd in hun belang om regelmatig de wijzigingen te communiceren aan de
administratie Opmetingen & Waarderingen. Er wordt dus een sterke toename van te
behandelen dossiers verwacht.
Doelstelling:
Tegen 31/12/2017 wordt 81% (target 8/10) van de dossiers “mutatieschema’s” behandeld
binnen de drie maanden vanaf de datum van de creatie van de dossiers en de stock van deze
dossiers wordt behouden op 54% (target 6/10).
Gerealiseerd in 2016:
 FAQ;
 Nadenken over het proces van de administratieve boetes;
 Controleoperaties van goederen op het terrein.
Voorzien voor 2017:
 Strategische vergaderingen met het oog op het organiseren van de behandeling van
gegevens die door bepaalde gemeenten in grote hoeveelheden worden
gecommuniceerd;
 Interne opleidingen tot experten;
 Een herziening van het proces van de administratieve boetes die de
belastingplichtige zouden moeten aanmoedigen om wijzigingen aan gebouwen zo
snel mogelijk aan te geven.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Er zullen vereenvoudigde processen worden gecreëerd;
 Er wordt een bijzondere inspanning geleverd omtrent de vorming van de betrokken
medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep ‘Burgers’:
o De belastingplichtigen die hun werken niet aangeven, zullen worden
vervolgd.
 Doelgroep ‘Gemeenten’:
o De gemeenten die bijzondere inspanningen leveren om de vastgestelde
wijzigingen door te sturen, zullen door de herschatting van de kadastrale
inkomens een beter financieel rendement hebben.
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Initiatief 3: Optimaliseren van het proces van de kadastrering gereserveerd perceel
(KPG) (administratie: Opmetingen & Waarderingen)
Beschrijving van het initiatief:
Het initiatief heeft tot doel de doeltreffendheid van het proces van de kadastrering van de
gereserveerde percelen te verbeteren.
Context:
De kadastrering van de gereserveerde percelen vormt de laatste stap van het proces van de
behandeling van de juridische mutaties (deze bevat voorafgaandelijk de fase van de
prekadastrering en de fase van de behandeling van de akte). Zij bestaat uit het effectief
kadastreren van de gereserveerde percelen in het kader van PRECAD, die in een akte werden
gebruikt.
Het feit dat de toepassing CADGIS moeilijkheden ondervindt bij de opstart, heeft impact op
de rendementen van de behandeling van de dossiers voor de kadastrering van de
gereserveerde percelen.
Doelstelling:
Tegen 31/12/2017, wordt 63% (target 7/10) van de dossiers voor de kadastrering van de
gereserveerde percelen (en de aanpassingsdossiers) behandeld binnen de 15 dagen vanaf de
aanmaak van de dossiers.
Gerealiseerd in 2016:
 FAQ;
 Organisatie van een workshop met de coördinatoren mutaties om de complexe
dossiers op te lossen;
 Aanmaak van statistieken teneinde de dossiers te kunnen opvolgen.
Voorzien voor 2017:
 Het gebruik van de toepassing CADGIS bij de behandeling van de PRECAD-aanvragen
wordt gereorganiseerd om het gedeelte van het proces met betrekking tot de
kadastrering van de gereserveerde percelen te beperken;
 Een bijzondere inspanning wordt gerealiseerd op het vlak van de vorming van de
betrokken agenten;
 Het proces wordt gedeeltelijk overgedragen van de antennes mutaties naar de
diensten plan.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De processen PRECAD en “kadastrering van gereserveerde percelen” worden
progressief samengevoegd in de diensten Plan. Dit zal op termijn het centraliseren
van de verworven competenties mogelijk maken omdat deze processen nauw met
elkaar verbonden zijn.
 De betrokken medewerkers krijgen een betere vorming.
Wat verandert er voor de stakeholders?
 Doelgroep ‘Al de spelers van de immobiliënsector’
o De initiatieven beogen het verzekeren van de objectieven inzake de tijd voor
de bijwerking van de informatie.
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Initiatief 4: Optimaliseren van het proces van de prekadastrering (administratie:
Opmetingen & Waarderingen)
Omschrijving van het initiatief:
Het initiatief heeft tot doel de doeltreffendheid van het proces van de prekadastrering
(voorafgaande identificatie of PRECAD) te verbeteren.
Context:
De voorafgaande identificatie (PRECAD) bestaat uit het toekennen, voorafgaand aan de akte,
van een gereserveerde perceel identificatie voor elk onroerend goed dat nog niet op een
eenduidige wijze werd geïdentificeerd en dat het voorwerp uitmaakt van een authentieke
transactie. Deze identificatie wordt vervolgens gebruikt bij elke stap van de geïntegreerde
verwerking (registratie van de akte (toekenning van de rechten) en bij de bijwerking van de
kadastrale documentatie (kadastrering van het goed, vaststelling van het kadastraal
inkomen, …).
Deze taak heeft de volgende voordelen:





De rechtszekerheid verhogen;
Een afbakeningsplan ter beschikking stellen dat de creatie van de percelen mogelijk
maakt;
De gebruikte identificaties in de akte zijn dezelfde als deze gebruikt door de
administratie;
Het linken van al de informatie (rechten, hypotheken, prijzen, oppervlakte, …) die
werd ingebracht bij de geïntegreerde verwerking met dezelfde identificatie en de
gegevens zo exploiteerbaar maken.

Vanaf oktober 2016 werd het proces aangepast door de inproductiestelling van de
toepassing CADGIS. Deze inproductiestelling laat toe om de prekadastrering eveneens op het
kadastraal percelenplan uit te voeren en vereenvoudigt ook de fase van de effectieve
kadastrering wanneer de gereserveerde percelen worden gebruikt in een akte. De
moeilijkheden inherent aan deze inproductiestelling hebben een impact op het proces van de
prekadastrering dat een strakke flow heeft, rekening houdend met de termijnen (20 dagen)
om de externe klanten te antwoorden. Bijgevolg dringen zich begeleidingsmaatregelen op in
2017.
Doelstelling:
Tegen 31/12/2017, 81% (target 9/10) van de PRECAD-aanvragen behandelen binnen de
20 dagen na de aanvraag en de stocks van de PRECAD-aanvragen handhaven op 81% (target
9/10 en na aftrek van de door de toepassing STIPAD geblokkeerde aanvragen) van de binnen
de termijnen verwerkbare aanvragen.
Gerealiseerd in 2016:
 Organisatie van regelmatige vergaderingen met de chefs van de diensten Plan;
 Bijwerking van het procedureboek;
 Opstelling van een FAQ, te publiceren op het intranet van de AAPD.
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Voorzien voor 2017:
 Opstelling van vereenvoudigingsmaatregelen opdat, ondanks de huidige negatieve
impact van CADGIS bij de behandeling van de PRECAD-aanvragen, de aanvragen
binnen de termijnen worden behandeld;
 Promoties voorzien in het personeelsplan teneinde te verzekeren dat elke dienst een
leidinggevende heeft;
 Nadenken over de nieuwe normen voor het aanmaken van afbakeningsplannen in
het kader van PRECAD met de bedoeling de online-PRECAD voor te bereiden voor
2018-2019.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het gebruik van de toepassing CADGIS voor de behandeling van de PRECADaanvragen wordt gereorganiseerd in progressieve fases teneinde de wijzigingen
trapsgewijs te absorberen;
 Een bijzondere inspanning wordt gerealiseerd op het vlak van de vorming van de
betrokken medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep ‘Notarissen, Landmeters’
o Een langere antwoordtijd voor de PRECAD-aanvragen bij de diensten die
overgestapt zijn naar CADGIS;
o Op termijn, een PRECAD-antwoord met meer gedetailleerde grafische
informatie.

Initiatief 5: Tijdige patrimoniuminformatie afleveren (m.b.t. hypothecaire
getuigschriften) (administratie: Rechtszekerheid)
Omschrijving van het initiatief:
Aan de hand van de KPI's van hypothecaire getuigschriften ervoor zorgen dat een tijdige en
efficiënte aflevering van correcte patrimoniuminformatie mogelijk wordt gemaakt.
Context:
Het beheren van de omvangrijke documentatie van het patrimonium (zowel onroerende als
roerende goederen) is de voornaamste bevoegdheid van de AAPD en meer specifiek de
administratie Rechtszekerheid. De tijdige aflevering van patrimoniuminformatie is afhankelijk
van een tijdige en efficiënte bijwerking van de patrimoniumdocumentatie (supra).
Wijzigingen inzake de woonfiscaliteit (regionalisering en hervorming van de woonbonus) en
de gunstige rentes voor hypothecaire woonkredieten zorgden doorheen 2015 en 2016 voor
een verhoogd aantal aanvragen voor hypothecaire getuigschriften.
Doelstelling:
Teneinde de prioritaire aflevering van hypothecaire getuigschriften tijdig en efficiënt te laten
verlopen, zullen onderstaande doelstellingen in 2017 opgevolgd worden. De targets voor
2017 werden gedefinieerd in functie van een groeipad naar een performante procesgerichte
organisatie.
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Ten minste 72% van de hypothecaire getuigschriften afleveren binnen 8,
respectievelijk 20 werkdagen na ontvangst van de aanvraag voor de dringende,
respectievelijk niet-dringende hypothecaire getuigschriften.

Gerealiseerd in 2016:
 Continue opvolging van de doelstellingen;
 Vereenvoudigde werkmethode.
Voorzien voor 2017:
 Uniforme werkwijze voor de hypothecaire getuigschriften
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Implementatie van een uniforme werkmethode inzake de hypothecaire
getuigschriften.
 Efficiëntere werkmethodes zorgen voor tijdswinst en een betere motivatie van de
medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De aflevering van informatie zal efficiënter zijn, wat de dienstverlening ten goede
komt.

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: OPZETTEN VAN EEN ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING
De FOD Financiën streeft ernaar om ten voordele van verschillende belanghebbenden relevante
informatie te ontsluiten door de verdere optimalisering van verschillende applicaties. In 2017 wordt
verder ingezet op het opzetten van een elektronische optimalisering van gegevensuitwisseling met
verschillende doelgroepen zoals de landmeters-experten, (klanten van) notarissen, gemeenten, ...
Initiatief 1: Authentieke bron landmeters-experten (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – BC-1987
Omschrijving van het initiatief:
Automatiseren van de bijwerking en het beheer van de lijst van landmeters-experten.
Context:
In het kader van de KB’s inzake prekadastrering, moeten de landmeters-experten hun
identificatienummer aanduiden op de opmetingsplannen die zij bezorgen aan de
administratie Opmetingen en Waarderingen.
Op hun beurt hebben de landmeters-experten via het MyMinfin Pro platform toegang tot
diensten van administratie Opmetingen & Waarderingen. Om toegang te krijgen tot deze
onlinedienst, moeten de landmeters-experten zich authentiseren via hun eID-kaart.
De lijst van de landmeters-experten wordt momenteel beheerd en bijgewerkt in een
toepassing van de AAPD die niet voldoet aan de huidige ICT-standaarden en niet voldoet aan
de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven.
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Voor de onafhankelijke landmeters-experten of deze in een vennootschap verwerkt de
administratie Opmetingen & Waarderingen manueel een lijst gebaseerd op een Excelfile
ontvangen op regelmatige tijdstippen van de FOD Economie. Er zijn ook nog landmetersexperten die niet als zelfstandige werken, maar die uitsluitend opdrachten uitvoeren voor
hun interne gebruikers (publieke organen en netwerkbeheerders). Deze landmeters-experten
krijgen geen identificatienummer van de Federale Raad, maar krijgen een nummer dat door
de administratie Opmetingen en Waarderingen manueel wordt toegekend.
De landmeters-experten hebben echter slechts toegang tot deze onlinedienstverlening
indien zij zijn opgenomen in de lijst van landmeters-experten. Momenteel gebeurt de
bijwerking van deze lijst echter niet op regelmatige basis.
De toegang van landmeters-experten die ondertussen het beroep van landmeter niet meer
uitoefenen of geschorst zijn, wordt ook niet stopgezet omdat de administratie Opmetingen
en Waarderingen vaak niet op de hoogte is van de stopzetting van de beroepsactiviteit of de
schorsing.
De lijst van landmeters-experten wordt eveneens gebruikt door andere toepassingen, onder
andere door STIPAD voor het identificeren van de auteurs van de landmetersplannen,
bijvoorbeeld bij ontvangst van een plan voor precadastrering.
De landmeters-experten die optreden als fysiek of moraal persoon zijn opgenomen in de
database van de FOD Economie (authentieke bron voor hun identificatie).
Het ontwikkelen van een nieuwe applicatie zou het mogelijk maken onmiddellijk een
adequate en actuele lijst te bekomen voor het beheer van de toegangen tot MyMinfinPro en
de landmetersplannen correct te identificeren. Bovendien zou op termijn een procedure
kunnen worden ontwikkeld voor het beperken van de aanvragen van precadastrering aan de
landmeters-experten indien zij gemachtigd zijn hun plannen op te tekenen in toepassing van
de wet van 2003.
Doelstelling:
Ontwikkelen van een beheerstool voor de creatie, wijziging, schrapping van een landmeterexpert. De bijwerking van deze tool zal enerzijds gebeuren op basis van een
geautomatiseerde uitwisseling met de authentieke bron van de landmeters-experten die
wordt bijgehouden door de FOD Economie en anderzijds zal een aparte tool worden
ontwikkeld voor de bijwerking door de ambtenaren van de FOD Financiën voor de
landmeters-experten die werken voor rekening van derden en geen identificatienummer
hebben bij de FOD Economie.
Gerealiseerd in 2016:
 Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie bij de FOD Economie;
 Analyse.
Voorzien voor 2017:
 Afwerken van de analyse die werd opgestart in 2016 inzake dit project;
 Ontwikkeling van de beheerstool;
 Testen van de beheerstool;
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In productie stellen van de beheerstool.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De bijwerking van de lijst van landmeters-experten zal niet langer manueel moeten
gebeuren, maar zal worden geautomatiseerd. De medewerkers zullen niet langer manueel
opzoekingen moeten gaan uitvoeren in de toepassing SITRAN om het nationaal nummer van
de betrokken landmeter-expert te vinden.
De lijst van landmeters-experten in STIPAD voor de codering van de plannen zal correct en up
to date zijn.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Landmeters-experten”: aangezien de lijst van landmeters dagelijks
automatisch zal worden bijgewerkt, zullen de landmeters-experten na 24u toegang
hebben tot het MyMinfin Pro platform.

Initiatief 2: Gebruik van CRAB en BestAddress (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – BC-1982
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren en ontsluiten van de specifieke data m.b.t. de adresgegevens (straatnamen),
die worden bekomen op basis van de bronnen van de 3 gewesten via één authentieke bron
(BestAddress) en waarbij deze data worden ter beschikking gesteld van de geïnteresseerde
applicaties van de AAPD inclusief behoud van de historiek van deze adresgegevens.
Context:
Europa vraagt dat elk land van EU referentielijsten hanteert, onder meer voor de
straatnamen en adrespunten.
Op 17 juli 2016 werd het samenwerkingsakkoord BestAddress door de federale regering
goedgekeurd. Dat houdt in dat de gewesten tegen ten laatste 1 januari 2017 hun
adressenregister hebben opgebouwd1). Uiterlijk vanaf 1 januari 2018 (of vroeger indien
mogelijk) zullen overheidsinstanties – waaronder de FOD Financiën - voor elke gelegenheid
gebruik maken van dezelfde authentieke bron, namelijk BestAddress, voor het bekomen van
de meest recente straatnamenlijsten.
Doelstelling:
Het beheer van de straatnamen en de adrespunten in de diverse toepassingen van de AAPD,
gebeurt momenteel manueel door de administratie Opmetingen en Waarderingen. De
bedoeling van dit initiatief is om over een lokale authentieke bron (intern binnen FOD
Financiën) te beschikken wat betreft de straatnamen en de adrespunten. Deze toepassing zal
automatisch synchroniseren met de externe authentieke federale bron, namelijk
BestAddress. Door deze lokale toepassing zullen de adresgegevens vervolgens in cascade

1)

Vlaams gewest: toepassing CRAB (Centraal ReferentieAdressenBestand)
Waals gewest: ICAR (Inventaire Centralisé Adresses Rues)
Brussels-Hoofstedelijk gewest: URBIS (URBan Information System)
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automatisch worden bijgewerkt in de verschillende interne toepassingen van de AAPD die
deze gegevens gebruiken.
In eerste instantie zal deze toepassing beschikbaar zijn voor de toepassingen van de
administratie Opmetingen en Waarderingen, maar de bedoeling is ook om deze toepassing
ter beschikking te stellen voor de andere algemene administraties van de FOD Financiën.
Voorzien voor 2017:
 Analyseren van de te ontwikkelen toepassing;
 Ontwikkelen van de toepassing;
 Testen van de toepassing;
 In productie stellen van de ontwikkelde toepassing;
 Aanpassen van de AAPD-toepassingen die momenteel gebruik maken van
adresgegevens (o.a. STIPAD, URBAIN, CadGIS, CadBuild, web services ConsultImmo);
 Opmaken van een impactanalyse van de andere toepassingen van de AAPD om te
analyseren of andere toepassingen ook gebruik maken van adresgegevens en
eventueel zullen moeten worden aangepast.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De adresgegevens zullen niet langer manueel moeten worden aangepast in de diverse
toepassingen van de AAPD, maar zullen automatisch worden bijgewerkt.

Initiatief 3: URBAIN – evolutief onderhoud (2015) (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – DP-00989
Omschrijving van het initiatief:
Verzekeren van de continuïteit en het onderhoud van de toepassing URBAIN door de
toepassing aan te passen aan de wijzigende werkprocedures door statistieken en
geautomatiseerde briefwisseling bestemd voor de burgers toe te voegen.
Context:
Sinds 2007 gebeurt de elektronische gegevensuitwisseling tussen de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie (administratie Opmetingen en Waarderingen) en de
gemeentebesturen via de toepassing URBAIN. Sindsdien worden de bouwvergunningen,
bouwaangiftes en andere aanpassingen aan het onroerend erfgoed door de gemeenten via
URBAIN op elektronische wijze aan onze administratie doorgegeven, ter vervanging van de
papieren lijsten 220. De administratie Opmetingen en Waarderingen stelt op haar beurt via
de applicatie jaarlijks de kadastrale gegevens ter beschikking die de gemeente van nut
kunnen zijn voor het vervullen van haar publieke taken. Ook de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit (in het kader van btw-controles) maakt eveneens gebruik van bepaalde
gegevens uit URBAIN voor de opvolging van de correctheid van de Btw-aangiftes.
Het project URBAIN werd de laatste jaren uitgebreid teneinde een betere dienstverlening te
kunnen bieden aan verschillende stakeholders en verschillende processen in één enkele tool
te kunnen onderbrengen. Begin 2015 werd eveneens het luik PRODOCS in de applicatie
geïntegreerd. De interne toepassing PRODOCS verzekert aan de antennes Opmetingen en
Waarderingen een nauwgezette opvolging van het volledige proces inzake veranderingen aan
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onroerende goederen, namelijk vanaf het indienen van de bouwaanvraag of het vaststellen
van de werkzaamheden tot het bekomen van een aangifte van ingebruikname of einde van
de werken. Het spreekt voor zich dat een betere wisselwerking tussen de luiken URBAIN en
PRODOCS ten goede komt aan de continuïteit en efficiëntie van de werkzaamheden van de
antennes Opmetingen en Waarderingen.
Doelstelling:
 Waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden binnen de antennes
Opmetingen en Waarderingen;
 Aanpassen van de applicatie aan veranderende werkprocessen;
 Aanpassen van de applicatie aan technische afhankelijkheden en andere
applicaties (vb. STIPAD);
 Elektronische ontvangst en opslag van documenten;
 Automatisering van het werk;
 Verbeteren van de performantie van de applicatie;
 Elektronische archivering van documenten;
 Betere dienstverlening aan de partners en betere gegevensuitwisseling tussen de
partners.










Gerealiseerd in 2016:
Verbeteren van de performantie van de toepassing URBAIN;
Luik URBAIN:
o Communicatie externe gebruikers;
o Ter beschikking stellen van de kadastrale gegevens – toestand 01.01.2016;
o Verbetering opzoeking aanvullende 220.
Luik PRODOCS:
o Beheer van de inkomende en buitengaande documenten;
o Verbetering van het opzoeken van fiches;
o Verbetering van de afsluiting van een PRODOCS-fiche;
o Weergeven van foutmeldingen;
o Archiveren van documenten;
o Berekening van de status van de fiche;
o Nieuwe lijsten;
o Aanpassen van de bestaande lijsten.
Luik Architecten:
o Verbeteren van opzoekingscriteria.
Voorzien voor 2017:
Luik PRODOCS:
o Communicatie interne gebruikers;
o Automatische import JKL-dossiers;
o Nieuwe maquettes;
o Aanpassen van bestaande maquettes;
o Boordtabellen (statistieken).
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Door de verbeteringen aan de toepassing URBAIN, zullen documenten elektronisch worden
gearchiveerd en zullen ook de manuele taken met betrekking tot de verzending van
briefwisseling, worden verminderd voor de medewerkers van de administratie Opmetingen
en Waarderingen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Ontwikkeling van opzoekingscriteria voor de gemeenten en een vereenvoudigde uitwisseling
van informatie.

Initiatief 4: URBAIN – evolutief onderhoud (2016) (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – DP-01066
Omschrijving van het initiatief:
Verdere digitalisering en optimalisering van de applicatie URBAIN zodat interactie verbetert
met interne (bijv. STIRON, STIPAD, Annucomp, ...) en externe partners/applicaties (bijv.
gemeenten).
Context:
Sinds 2007 gebeurt de elektronische gegevensuitwisseling tussen de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie (administratie Opmetingen en Waarderingen) en de
gemeentebesturen via de toepassing URBAIN. Sindsdien worden de bouwvergunningen,
bouwaangiftes en andere aanpassingen aan het onroerend erfgoed door de gemeenten via
URBAIN op elektronische wijze aan onze administratie doorgegeven, ter vervanging van de
papieren lijsten 220. De administratie Opmetingen en Waarderingen stelt op haar beurt via
de applicatie jaarlijks de kadastrale gegevens ter beschikking die de gemeente van nut
kunnen zijn voor het vervullen van haar publieke taken. Ook de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit (in het kader van btw-controles) maakt eveneens gebruik van bepaalde
gegevens uit URBAIN voor de opvolging van de correctheid van de Btw-aangiftes.
Het project URBAIN werd de laatste jaren uitgebreid teneinde een betere dienstverlening te
kunnen bieden aan verschillende stakeholders en verschillende processen in één enkele tool
te kunnen onderbrengen. Begin 2015 werd eveneens het luik PRODOCS in de applicatie
geïntegreerd. De interne toepassing PRODOCS verzekert aan de antennes Opmetingen en
Waarderingen een nauwgezette opvolging van het volledige proces inzake veranderingen aan
onroerende goederen, namelijk vanaf het indienen van de bouwaanvraag of het vaststellen
van de werkzaamheden tot het bekomen van een aangifte van ingebruikname of einde van
de werken. Het spreekt voor zich dat een betere wisselwerking tussen de luiken URBAIN en
PRODOCS ten goede komt aan de continuïteit en efficiëntie van de werkzaamheden van de
antennes Opmetingen en Waarderingen.
Doelstelling:
URBAIN is een uitermate belangrijke applicatie voor de administratie Opmetingen en
Waarderingen omdat zij aan de basis ligt van het proces dat aanleiding geeft tot het
(her)waarderen van onroerende goederen en op die manier als katalysator fungeert voor het
in kaart brengen van de fysische en fiscale gegevens over het patrimonium.
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Om de snelle opvolging van dossiers binnen de antennes van de administratie Opmetingen
en Waarderingen te kunnen garanderen en de interne processen te vereenvoudigen in
functie van een dalend personeelsbestand, dienen een aantal nieuwe functionaliteiten in het
luik PRODOCS te worden voorzien. De toepassing moet bovendien worden afgestemd op
veranderende werkprocessen en worden aangepast aan de technische afhankelijkheden van
andere applicaties (STIPAD).
De veranderingen kunnen een impact hebben op:






URBAIN (volledige applicatie, bestaande uit de luiken URBAIN I en PRODOCS):
o Verbetering van de performantie;
o Vervolmaking van de functionaliteiten van het luik “Architecten”;
o Export naar de toepassing STIRON.
URBAIN I (vooral gebruikt door de gemeenten – upload vergunningen en consultatie
kadastrale gegevens):
o Snellere communicatie naar de gemeenten via meldingen in URBAIN;
o Snellere ingave en opzoeking bij invoer van vergunningen per scherm;
o Uitbreiding van de gegevensuitwisseling over onroerende goederen en
terugkoppeling naar de gemeenten.
PRODOCS (omzetting van de vergunning in een dossier - interne procedure voor de
opvolging van de bouwwerken):
o Creëren van een koppeling tussen het luik PRODOCS en STIPAD;
o Geografisch beheer van de kantoren via de toepassing Annucomp;
o Opmaken van listings voor een snelle en betere opvolging van dossiers;
o Opvolgen van de plaats bezoeken en doorlooptijden;
o Archivering en digitalisering van papieren stukken;
o Duidelijke en correcte correspondentie met de burger;
o Beheer van de percelen.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyse en prioritering van de verbetervoorstellen en nieuwe functionaliteiten;
 Gunning van de opdracht aan de externe leverancier.
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen van de verbetervoorstellen en nieuwe functionaliteiten;
 Testen van de ontwikkelde verbetervoorstellen en nieuwe functionaliteiten;
 Gefaseerd in productie nemen van de nieuwe functionaliteiten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Bij de afsluiting van het PRODOCS-dossier zal automatisch een STIPAD-dossier
worden aangemaakt en dient de medewerker niet langer manueel een STIPADdossier te openen en te vervolledigen.
 Betere informatie-uitwisseling tussen collega’s dankzij digitale opvolgbaarheid van
dossiers;
 Oplijsting van dossiers voor eenzelfde vergunning waardoor dubbel werk wordt
vermeden.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Gemeenten”:
 De invoer van stedenbouwkundige vergunningen in URBAIN door de
gemeenten wordt versoepeld en versneld via een uitbreiding van de
zoekmogelijkheden en een versoepeling van de ingave
mogelijkheden;
 Ook wordt voorzien in een performantere applicatie voor het
uploaden van grote bestanden door de gemeenten;
 Mogelijkheid tot volledige geïntegreerde opvolging van de dossiers;
 Directe communicatie met de gemeentebesturen door middel van
pop-ups in de toepassing URBAIN.
 Doelgroep “Burgers”:
 Door de oplijsting van eventueel dubbele dossiers die verband
houden met dezelfde afgeleverde bouwvergunning, worden klachten
van burgers vermeden en wordt ook vermeden dat de medewerkers
van de administratie Opmetingen en Waarderingen tweemaal een
plaats bezoek afleggen bij de burger.

Initiatief 5: URBAIN – evolutief onderhoud (2017) (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – BC-1981
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren en verbeteren van de performantie van de applicatie URBAIN door uitbreiding
met nieuwe functionaliteiten en het aanpassen aan de veranderende werkprocessen en aan
de technische afhankelijkheden van de andere applicaties.
Context:
Sinds 2007 gebeurt de elektronische gegevensuitwisseling tussen de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie (administratie Opmetingen en Waarderingen) en de
gemeentebesturen via de toepassing URBAIN. Sindsdien worden de bouwvergunningen,
bouwaangiftes en andere aanpassingen aan het onroerend erfgoed door de gemeenten via
URBAIN op elektronische wijze aan onze administratie doorgegeven, ter vervanging van de
papieren lijsten 220. De administratie Opmetingen en Waarderingen stelt op haar beurt via
de applicatie jaarlijks de kadastrale gegevens ter beschikking die de gemeente van nut
kunnen zijn voor het vervullen van haar publieke taken. Ook de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit (in het kader van btw-controles) maakt eveneens gebruik van bepaalde
gegevens uit URBAIN voor de opvolging van de correctheid van de Btw-aangiftes.
Het project URBAIN werd de laatste jaren uitgebreid teneinde een betere dienstverlening te
kunnen bieden aan verschillende stakeholders en verschillende processen in één enkele tool
te kunnen onderbrengen. Begin 2015 werd eveneens het luik PRODOCS in de applicatie
geïntegreerd. De interne toepassing PRODOCS verzekert aan de antennes Opmetingen en
Waarderingen een nauwgezette opvolging van het volledige proces inzake veranderingen aan
onroerende goederen, namelijk vanaf het indienen van de bouwaanvraag of het vaststellen
van de werkzaamheden tot het bekomen van een aangifte van ingebruikname of einde van
de werken. Het spreekt voor zich dat een betere wisselwerking tussen de luiken URBAIN en
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PRODOCS ten goede komt aan de continuïteit en efficiëntie van de werkzaamheden van de
antennes Opmetingen en Waarderingen.
Doelstelling:
URBAIN is een uitermate belangrijke applicatie voor de administratie Opmetingen en
Waarderingen omdat zij aan de basis ligt van het proces dat aanleiding geeft tot het
(her)waarderen van onroerende goederen en op die manier als katalysator fungeert voor het
in kaart brengen van de fysische en fiscale gegevens over het patrimonium.
Om de snelle opvolging van dossiers binnen de antennes van de administratie Opmetingen
en Waarderingen te kunnen garanderen en de interne processen te vereenvoudigen in
functie van een dalend personeelsbestand, dienen een aantal nieuwe functionaliteiten in het
luik PRODOCS te worden voorzien. De toepassing moet bovendien worden afgestemd op
veranderende werkprocessen en worden aangepast aan de technische afhankelijkheden van
andere applicaties (STIPAD).
De veranderingen kunnen een impact hebben op:






URBAIN (volledige applicatie, bestaande uit de luiken URBAIN I en
PRODOCS):
o Verbetering van de performantie;
o Technische steun aan externe en interne gebruikers.
URBAIN I (vooral gebruikt door de gemeenten – upload
vergunningen en consultatie kadastrale gegevens):
o Afgifte van de kadastrale informatie in bulk;
o Verder optimaliseren van het uitwisselingsplatform tussen
de gemeenten en de AAPD (o.a. bij het afsluiten van het
dossier, zal de gemeente hiervan op de hoogte worden
gebracht).
PRODOCS (omzetting van de vergunning in een dossier - interne
procedure voor de opvolging van de bouwwerken):
o Deactiveren van opmerkingen en bijhouden van de historiek
van de opmerkingen;
o Verbetering import JKL;
o Toekennen dossiers aan een medewerker;
o Nieuwe maquettes van brieven;
o Nieuwe listings;
o Statistieken;
o Integratie tussen de toepassing URBAIN – PRODOCS en
CadBuild en tussen URBAIN – PRODOCS en REGONDES2;
o Automatische check beheerder overheidsgebouwen.

Gerealiseerd in 2016:
 Analyse en prioritering van de verbetervoorstellen en nieuwe functionaliteiten.
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Voorzien voor 2017:
 Opmaken van de gunning van de opdracht;
 Gunning van de opdracht aan de externe leverancier;
 Ontwikkelen van de verbetervoorstellen en nieuwe functionaliteiten;
 Testen van de ontwikkelde verbetervoorstellen en nieuwe functionaliteiten;
 Gefaseerd in productie stellen van de nieuwe functionaliteiten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De gegevens uit het “Omgevingsloket” geven automatisch aanleiding tot het creëren
van nieuwe PRODOCS-fiches. Deze fiches zullen dus niet meer manueel moeten
worden aangemaakt.
 Er worden automatisch dossiers aangemaakt in REGONDES2 na trigger uit PRODOCS
met overname van alle relevante gegevens. Er zal automatisch een correspondentie
naar de burger worden verstuurd o.b.v. deze trigger.
 Bij het afsluiten van de PRODOCS-fiche onder de noemer “STIPAD-dossier
aangemaakt” wordt automatisch een dossier aangemaakt in de toepassing CadBuild
met overname van alle relevante gegevens uit PRODOCS.
 Bij de toekenning van een dossier door de functionele chef, verschijnt het dossier
onmiddellijk in PRODOCS van de betreffende medewerker.
 Geen manuele opzoeking meer van de beheerders van overheidsgebouwen.
 Brieven worden automatisch verstuurd via FEDOPRESS en moeten niet langer
manueel door de medewerkers worden verstuurd.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Gemeenten”:
 Verder optimaliseren van het uitwisselingsplatform tussen de gemeenten en
de AAPD (o.a. bij het afsluiten van het dossier, zal de gemeente hiervan op
de hoogte worden gebracht).

Initiatief 6: DER-Optimalisatie/Fase 2 (administratie: Rechtszekerheid) - DP-00931
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van het doorsturen van akten door het notariaat naar de kantoren van de
administratie Rechtszekerheid van de AAPD en het optimaliseren van het verwerken van
deze akten door het terug sturen van de aangevulde relazen door de registratiekantoren via
de toepassing DER.
Context:
De toepassing DER is op 1 april 2014 in productie gegaan. Deze applicatie laat het notariaat
toe om akten door te sturen naar de kantoren van de administratie Rechtszekerheid van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). Na verwerking kunnen
deze kantoren de akten voorzien van de relazen (= bewijzen van de formaliteit van de
registratie, inschrijving of overschrijving in de hypotheekregisters) terugsturen naar de
notarissen via de toepassing DER.
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Doelstelling:
Het project beoogt:






Efficiëntieverhoging door aanpassingen door te voeren aan de toepassing DER. Het
betreft aanpassingen die tijdens de acceptatietesten en na de inproductiestelling van
de toepassing werden geformuleerd;
Hypotheekgerichte aanpassingen;
Aanpassingen van de interface met de notarissen;
Aanpassingen van het registratierelaas ingevolge de taalwetgeving.

Gerealiseerd in 2016:
 Navigeren tussen dossiers vanaf de oorspronkelijke opzoeking;
 Transactietypes zichtbaar op het zoekscherm.
Voorzien voor 2017:
 Nieuwe types bijlage (uittreksel echtscheiding onderlinge toestemming (EOT),
bijlage zonder formaliteit) in berichten voor notaris/STIPAD/HYPO;
 Aanpassen van de flow voor bijlagen zonder formaliteit;
 Optimalisering van de status van de taakopvolging voor kantoor/collega.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Verhoogde efficiëntie en betere verwerking van de te registreren akten dankzij de verhoogde
automatische opvolging van de status van de taakopvolging.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep notarissen en klanten van de notarissen: verbeterde dienstverlening dankzij tijdig
geregistreerde akten.
Initiatief 7: DER-Optimalisatie/fase 3 (administratie: Rechtszekerheid) – DP-001006
Omschrijving van het initiatief:
Integreren van de toepassing DER in de ketting van de toepassingen van de AAPD (meer
bepaald de toepassing COMFOR (COMptabiliteit-FORmaliteit)).
Context:
De toepassing DER is op 1 april 2014 in productie gegaan. Deze applicatie laat het notariaat
toe om akten door te sturen naar de kantoren van de administratie Rechtszekerheid van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). Na verwerking kunnen
deze kantoren de akten voorzien van de relazen (= bewijzen van de formaliteit van de
registratie, inschrijving of overschrijving in de hypotheekregisters) terugsturen naar de
notarissen via de toepassing DER.
Doelstelling:
Het project beoogt de integratie van de toepassing DER in de ketting van de toepassingen
van de AAPD (meer bepaald de toepassing COMFOR (COMptabiliteit-FORmaliteit)), de
coherentie tussen de verschillende systemen, een verhoogde flexibiliteit voor het personeel
en een verhoogde efficiëntie.

175

Gerealiseerd in 2016:
 Analyseren en ontwikkelen van:
o Herwerking shredder;
o Statusview (business acceptatie);
o Optimalisatie van de database (minder redundantie bij het bewaren van
documenten);
o Aanpassen van de aanhechtingsmodule voor relazen (R en H);
o Combineren van teken- en verstuuractie;
o Auto-validatiemodule (preliminair) en valideer/terug-naar-gebruikersturen module;
o Web service met de toepassing COMFOR (COMPTABILITEITFORMALITEIT);
 Analyseren, ontwikkelen en testen van:
o Zoeken op formaliteitsnummer;
o Beveiliging tussen ESB en DER;
o Optimalisatie parsing van de binnenkomende berichten;
o Dispatching op basis van KBO-nummer;
o Management reporting;
o Ondersteuning van de acties van de hypotheekgebruiker.
Voorzien voor 2017:
 Testen en in productie stellen van:
o Herwerking shredder;
o Statusview (business acceptatie);
o Optimalisatie van de database (minder redundantie bij het bewaren van
documenten);
o Aanpassen van de aanhechtingsmodule voor relazen (R en H);
o Combineren van teken- en verstuuractie;
o Auto-validatiemodule (preliminair) en valideer/terug-naar-gebruikersturen module.
 In productie stellen van:
o Zoeken op formaliteitsnummer;
o Beveiliging tussen ESB en DER;
o Optimalisatie parsing van de binnenkomende berichten;
o Dispatching op basis van KBO-nummer;
o Management reporting;
o Ondersteuning van de acties van de hypotheekgebruiker;
o Web service met de toepassing COMFOR (COMPTABILITEITFORMALITEIT).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Verhoogde flexibiliteit voor het personeel en een verhoogde efficiëntie met tijdig
geregistreerde akten.
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Geen manuele ingave meer van het registratierelaas uit de toepassing COMFOR in de
toepassing DER. Het registratierelaas wordt door een web service tussen COMFOR en DER
automatisch ingevoerd in de toepassing DER.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep notarissen en klanten van de notarissen: Verbeterde dienstverlening dankzij tijdig
geregistreerde akten.
Initiatief 8: DER- 2016 (administratie: Rechtszekerheid) – BC-1731
Omschrijving van het initiatief:
Opzetten van een elektronische gegevensuitwisseling.
Context:
De tool DER (Document Electroniquement Reconnaissable) doet dienst als
gedematerialiseerd kantoor van een antenne Rechtszekerheid en helpt zijn gebruikers bij het
behandelen van onder andere notariële akten.
Doelstelling:
Verder ontwikkelen en optimaliseren van de toepassing DER op basis van feedback van de
eindgebruikers.
Gerealiseerd in 2016:
 Gunnen van de opdracht.
Voorzien voor 2017:
Analyseren, ontwikkelen, testen en in productie nemen van volgende functionaliteiten:


Optimaliseren van zoek- en navigatiemogelijkheden in de opgenomen documentatie
van DER;
 De mogelijkheid om metagegevens van dossiers aan te passen;
 Mogelijkheid tot consultatie van meer info over goederen en partijen in de akte na
een zoekactie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verhoogde arbeidsproductiviteit van de activiteit “registreren authentieke akte”;
 Bewaren en bijwerken van de patrimoniale documentatie is efficiënter dankzij
snellere zoek- en navigatiemogelijkheden.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep notarissen en klanten van de notarissen: verbeterde dienstverlening dankzij tijdig
geregistreerde en bijgewerkte akten.

Initiatief 9: DER - 2017 (administratie: Rechtszekerheid) – BC-1292
Omschrijving van het initiatief:
Verbeteren van de technische performantie en het nastreven om de gebruikers zo weinig
mogelijk nog met alternatieve flows in contact te laten komen.
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Context:
De toepassing DER (DOCUMENT ELECTRONIQUEMENT RECONNAISSABLE) is in productie
gegaan op 1 april 2014 met een beperkt aantal notarissen. Op 1 januari 2015 traden alle
notarissen toe. In DER-fase 3 is DER gestart met de geautomatiseerde uitwisseling met
andere applicaties. De vorige fasen spitsen zich vooral toe op verbeteringen voor de
gebruikers. Dit project zal zich toespitsen op implementatieverbeteringen van de bestaande
functionaliteit, het dichten van de communicatielogica met de partners en de optimalisatie
van het technisch resourcegebruik.
Doelstelling:
Verbeteren van de performantie van de applicatie en de alternatieve flow van de gebruikers
beperken door het technisch communicatiecircuit sluitend te maken en door een repository
te maken waar de notaris terecht kan om post factum een gemist document op te halen.
Voorzien voor 2017:
 Opmaken van het gunningsdossier;
 Goedkeuring van het gunningsdossier;
 Gunnen van de opdracht;
 Opmaken planning voor uitvoeren van de opdracht.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Snellere kwantitatieve en hogere kwalitatieve verwerking van de dossiers door de
medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep notarissen en klanten van de notarissen: verbeterde dienstverlening dankzij tijdig
geregistreerde akten.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: OPZETTEN VAN EEN ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING MET
HET VLAAMS G EWEST NAAR AANLEIDING VAN DE INVOERING VAN DE DIGITALE B OUWAANVRAAG
(DBA) IN VLAANDEREN
Het ontsluiten van de stedenbouwkundige vergunningen dankzij het opzetten van een elektronische
gegevensuitwisseling met het Vlaams Gewest is een haalbare kaart dankzij de invoering van de
Digitale BouwAanvraag. Deze gegevens kunnen automatisch uitgewisseld worden waardoor zoel de
dienstverlening als de efficiëntie zal toenemen voor gemeenten en diensten van Opmetingen en
Waarderingen.
Initiatief 1: URBAIN 2 (administratie: Opmetingen & Waarderingen) – DP-00104
Omschrijving van het initiatief:
Interageren met het digitaal systeem van de aanvragen van de bouwvergunningen van het
Vlaams gewest
Context:
De toepassing URBAIN zorgt sinds begin 2007 voor een elektronische gegevensuitwisseling
tussen de administratie Opmetingen en Waarderingen en de gemeenten. Ter vervanging van
de papieren lijsten 220 worden sindsdien bouwvergunningen, bouwaangiftes en andere
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aanpassingen aan het onroerend erfgoed door de gemeenten via URBAIN op elektronische
wijze aan de AAPD doorgegeven. De administratie Opmetingen en Waarderingen stelt op
haar beurt via de applicatie jaarlijks de kadastrale gegevens ter beschikking die de gemeente
van nut kunnen zijn voor het vervullen van haar publieke taken. Ook de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit (controles btw) maakt van bepaalde gegevens uit URBAINgebruik voor de opvolging van de correctheid inzake Btw-aangiftes.
De applicatie URBAIN bestaat uit de luiken URBAIN I (vooral gebruikt door de gemeenten
voor het ingeven van informatie over vergunningen) en PRODOCS (interne opvolging van de
dossiers teneinde de datum van ingebruikname/einde van de werken vast te stellen).
De Vlaamse regering heeft met de komst van de omgevingsvergunning het
vergunningenlandschap grondig hervormt. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de
stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij
één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden
georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten
Doelstelling:
Aangezien in Vlaanderen, de stedenbouwkundige vergunningen vanaf 2017 elektronisch
moeten worden ingediend en worden behandeld, wenst de administratie Opmetingen en
Waarderingen een uitwisselingsprotocol met het Vlaams Gewest tot stand te brengen,
waarbij het de bedoeling is om de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen en
bijhorende documenten, plannen, enz. digitaal te ontvangen van het Vlaams gewest, zodat
op basis van deze gegevens het kadastraal inkomen kan worden bepaald.
Gerealiseerd in 2016:
 Deelname aan verschillende vergaderingen inzake de digitale stedenbouwkundige
vergunning;
 Opmaken en indienen van het Privacy-dossier.
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkeling van de technische oplossing;
 Testen van de ontwikkelde oplossing;
 In productiestelling van de ontwikkelde oplossing.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De automatische verzameling van gegevens zal het werk van de diensten van Opmetingen en
Waarderingen veel verlichten omdat zij momenteel veel tijd besteden aan het opzoeken van
de plannen en andere noodzakelijke informatie voor de vaststelling van de kadastrale
inkomens.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep Gemeenten: de gemeentebesturen zijn wettelijk verplicht om de informatie
inzake stedenbouwkundige vergunningen mede te delen aan de administratie Opmetingen
en Waarderingen. Vaak bezorgen zij ons deze informatie nog op papier. Het project Digitale
Bouwaanvraag zal ervoor zorgen dat de Vlaamse gemeentebesturen deze informatie niet
langer moeten bezorgen aan de AAPD, maar dat ze controles zullen kunnen uitvoeren op
werken waarvoor geen bouwvergunning werd aangevraagd.
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Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERHOGEN VAN DE LEESBAARHEID VAN ONZE EXTERNE
BRIEFWISSELING

Vorig jaar was er een initiatief om de kantoren toegankelijker te maken voor onze klanten. Om het
vertrouwen van de burgers en ondernemingen verder te verdienen, wil de FOD Financiën inzetten op
het herschrijven van brieven zodat deze brieven leesbaar en toegankelijk zijn.
Initiatief 1: Herschrijven van brieven (administratie: Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie)
Omschrijving van het initiatief:
Herschrijven van een aantal modelbrieven en formulieren die naar externe gebruikers
worden gestuurd volgens de leesbaarheidsprincipes en invoeren in de informaticasystemen
waar ze worden gebruikt.
Context:
Dit initiatief moet ervoor zorgen dat de informatie en communicatie die de AAPD verspreidt,
laagdrempelig, begrijpbaar en voor iedereen toegankelijk is.
Doelstelling:
Een van de strategische doelstellingen van de FOD Financiën is om het niveau van de
dienstverlening te verbeteren. Binnen de FOD Financiën werd een project opgestart om de
leesbaarheid van de brieven die de FOD verstuurt, te verbeteren. De komende jaren willen
de FOD Financiën en de AAPD daar verder op inzetten.
Gerealiseerd in 2016:
 13 brieven en formulieren herschreven, geïmplementeerd in de diverse ICTtoepassingen en beschikbaar gesteld via het intranet aan onze medewerkers:
 Verklaring wijzigingen goed: brieven en formulieren (4
mogelijkheden: nieuwbouw, verbouwing, wijziging terrein en
afbraak);
 Verklaring wijzigingen goed eerste herinnering: brieven en
formulieren (4 mogelijkheden: nieuwbouw, verbouwing, wijziging
terrein en afbraak);
 Verklaring wijzigingen goed tweede herinnering: brieven en
formulieren (4 mogelijkheden: nieuwbouw, verbouwing, wijziging
terrein en afbraak);
 Verklaring wijziging goed opvolging: brieven en formulieren (4
mogelijkheden: nieuwbouw, verbouwing, wijziging terrein en
afbraak);
 Registratiebewijs huurcontract, plaatsbeschrijving;
 Uitnodiging tot betaling registratie huurcontract;
 Ontbrekende info huurcontract;
 Biedingsformulier particulieren;
 Biedingsformulier vennootschappen;
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Voorzien voor 2017:




Aanvraagformulier abonnement onroerende goederen;
Aanvraagformulier abonnement roerende goederen;
Aanvraagformulier kadastrale uittreksels;
Ontvangstmelding foutmelding patrimoniumdocumentatie.

Herschrijven en valideren van de brieven voor registratierecht bescheiden woningen,
registratierechten teruggave abattement, registratierechten abattement en 43T;
Ontwerpen en valideren van het formulier 43B – 5. Onvrijwillige schade aan
onroerend goed;
Verifiëren of de herschrijven brieven geïmplementeerd zijn in de ICT-toepassingen.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Gebruiken van nieuwe standaardbrieven.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De externen krijgen begrijpbare en leesbare brieven van de AAPD.
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7.2.3 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: UITVOEREN VAN EEN TWEEJAARLIJKSE TEVREDENHEIDSENQUÊTE
GEVOLGD DOOR CONCRETE VERBETERACTIES MET EEN DUIDELIJKE TIMING

Een tevreden medewerker is een sleutelsteen in een organisatie. De FOD Financiën zet in 2017
verder in op de betrokkenheid, de tevredenheid en het welzijn van de medewerkers dankzij een
concreet actieplan gebaseerd op de resultaten van twee enquêtes uit 2016.
Initiatief 1: Opmaak en implementatie van een actieplan op basis van de resultaten
van de Welzijns- en de Tevredenheidsenquête 2016 (administratie: Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie)
Omschrijving van het initiatief:
Opmaken en implementeren van een actieplan met daarin concrete acties die werden
gedefinieerd tijdens de focusgroepen n.a.v. de resultaten van de Welzijns- en de
Tevredenheidsenquête van 2016.
Context:
Om competente medewerkers te behouden en om de betrokkenheid, de tevredenheid en
het welzijn van de medewerkers te verbeteren, organiseert de FOD Financiën om de twee
jaar een enquête bij alle medewerkers waarbij ze zich kunnen uitspreken over hun
tevredenheid over de FOD Financiën als werkgever en over de verschillende domeinen van
hun job (job inhoud, directe chef, verloning, …).
Doelstelling:
De resultaten van de Welzijns- en de Tevredenheidsenquête 2016 zullen worden
geanalyseerd en zullen worden besproken in focusgroepen. Tijdens deze focusgroepen zullen
er acties worden gedefinieerd die zullen worden opgenomen in een actieplan dat zal worden
voorgelegd aan het Beheerscomité van de AAPD. Na de validatie van dit plan, zullen de hierin
opgenomen acties worden uitgevoerd en opgevolgd.
Gerealiseerd in 2016:
 Uitvoeren van de Tevredenheidsenquête binnen de FOD Financiën;
 Uitvoeren van de acties die werden afgesproken n.a.v. de Tevredenheidsenquête van
2014.
Voorzien voor 2017:
 Organisatie van focusgroepen;
 Opmaak en validatie van een actieplan;
 Uitvoeren van het actieplan.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen worden opgeroepen om deel te nemen aan de focusgroepen die in
samenwerking met de Stafdienst P&O zullen worden gerealiseerd. Tijdens deze focusgroepen
zullen de medewerkers zelf acties kunnen bepalen die bijdragen tot een grotere
tevredenheid van zichzelf en hun collega’s.
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7.2.4 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERDER UITROLLEN VAN PROCESMATIG WERKEN BINNEN DE
ORGANISATIE VIA EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN

De AAPD streeft naar een procesgerichte organisatie en heeft tot doel actief de processen te
beheren. De AAPD brengt de procesarchitectuur op een meer diepgaand niveau in kaart in 2017.
Initiatief 1: Beschrijven en publiceren op het intranet van de processen van de
AAPD op niveau 3 en niveau 4 (administratie: Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie)
Omschrijving van het initiatief:
Modelleren, beschrijven, valideren en publiceren op het intranet van niveau 3 en het
uitschrijven, valideren en publiceren op het intranet van niveau 4 van de processen van de
AAPD (niveau 3 = modelleren en beschrijven van de activiteitenblokken van een proces,
niveau 4 = een meer gedetailleerde beschrijving van elke activiteit van een proces zodat elke
medewerker precies weet welke taken hij/zij moet uitvoeren).
Context:
De FOD Financiën streeft naar het verkrijgen van een beter inzicht in zijn werking met het
oog op een efficiëntere en doeltreffendere besteding van de beschikbare middelen. Dat
inzicht trachten we te verkrijgen via de beschrijving en de modellering van onze processen.
Processen vormen het hart van onze organisatie. Ook de komende jaren blijft het de
doelstelling om verder te bouwen aan een procesgerichte organisatie.
Doelstelling:
De FOD Financiën heeft een procesmap (niveau 1) met daarin alle processen van de FOD
Financiën. Binnen deze procesmap heeft de AAPD haar eigen procesmap met alle processen
die lopen binnen de AAPD. Een proces bevat vaak teveel elementen om voor te stellen in
slechts één enkel schema waardoor het opgedeeld wordt in verschillende blokken. Deze
blokken vormen samen niveau 2 van het proces. Dit niveau geeft u een high level zicht op het
verloop van een proces. Niveau 1 is al bepaald binnen de AAPD. Niveau 2 en niveau 3 (=
uitwerken van niveau 2) zijn we de vorige jaren opgestart en wensen we dit jaar te
beëindigen. De bedoeling is om de volledige procesmap en de processen op niveau 2 en 3 te
publiceren op het intranet van de AAPD. Gebaseerd op de beschrijving van de processen op
niveau 3 wenst de AAPD voor elk proces ook werkinstructies op niveau 4 uit te schrijven en te
publiceren op het intranet.
Gerealiseerd in 2016:
 Validatie van de processen P10.AB03, P14.1 (deel successies), P120, P813, P14.2 en
P14.3 op niveau 3;
 Vertaling van de procesbeschrijvingen P10.AB01, P10.AB02, P14.1 (zonder
successies);
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Integratie en validatie van het principe van de voorafgaande betaling in de
hypotheekkantoren in de processen P010.AB02 en P014.1.;
Herbekijken van de procesmap van de AAPD;
Opmaak van een intranetpagina voor de publicatie van de processen.

Voorzien voor 2017:
 Modelleren, beschrijven, valideren en publiceren van de processen van de AAPD (tot
niveau 3);
 Uitschrijven, valideren en publiceren van de werkinstructies niveau 4 voor 8
processen (incl. subprocessen) van de AAPD.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De processen zullen ter beschikking zijn voor de medewerkers en zullen hun ondersteunen
bij de uitvoering van hun taken.

Artikel 39. Verder uitbouwen van geïntegreerde verwerking en business process automation
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: IMPLEMENTEREN VAN DE TOEPASSING CADGIS VOOR DE BIJWERKING
VAN HET KADASTRAAL PERCELENPLAN

Voor de organisatie en voor de burger is het nuttig om bepaalde processen of delen ervan
elektronisch te laten verlopen. Daardoor wordt de functionaliteit van de toepassing CadGIS iteratief
steeds verder uitgebouwd.
Initiatief 1: Aanpassen aanvraag uittreksels CadGIS (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – DP-0939
Omschrijving van het initiatief:
Aanpassen van het online webformulier in de CadGIS-viewer voor het bekomen van een
kadastraal uittreksel: uitbreiden van de aanvraag planuittreksel in CADGIS (intranet, internet,
burger, partner) naar een aanvraag van alle soorten kadastrale uittreksels (m.u.v.
opzoekingen in het archief).
Context:
De aanvragen om een kadastraal uittreksel te bekomen, worden ontvangen op papier of via
e-mail. De kadastrale uittreksels worden momenteel afgeleverd door de dienst uittreksels
van de administratie Opmetingen en Waarderingen. Er is een project opgestart “CADEX”2) om
de kadastrale uittreksels ook online te kunnen afleveren mits voorafgaande elektronische
betaling.
Momenteel kunnen enkel de aanvragen om een planuittreksel te bekomen online gebeuren
via de toepassing CadGIS. Via het huidig project zal het mogelijk zijn om alle soorten
kadastrale uittreksels (behalve een uittreksel uit het archief) online aan te vragen via de web
toepassing CadGIS.

2)

Zie supra bij punt 1.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2) – Artikel 32. Ontsluiten van relevante
informatie – Initiatief 1
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Doelstelling:
Aanpassen van het huidig online aanvraagformulier voor het bekomen van een kadastraal
uittreksel.
Gerealiseerd in 2016:
 Opmaken van de lijst met de verschillende soorten kadastrale uittreksels;
 Bepalen van de tarieven van de verschillende soorten kadastrale uittreksels.
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen van:
 Een onthaalpagina met uitleg over de verschillende aan te vragen
producten;
 Aangepaste tool “aanvraag uittreksels” in de web toepassing CadGIS;
 Testen van de nieuwe ontwikkelde functionaliteiten;
 In productie nemen van de nieuwe ontwikkelde functionaliteiten;
 Interne en externe communicatie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het proces van afleveren van een uittreksel zal aanzienlijk worden verlicht indien men alle
soorten kadastrale uittreksels kan aanvragen via de web toepassing CadGIS.
Door er bijkomend voor te zorgen dat de aanvrager van een kadastraal uittreksel een aantal
velden verplicht moet invullen op het aanvraagformulier (bijvoorbeeld rijksregisternummer,
ondernemingsnummer, …), zorgt ervoor dat de medewerker de aanvrager minder moet
contacteren voor extra (aanvullende/ontbrekende) informatie.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Aanvrager van een kadastraal uittreksel”:
 Online aanvragen van alle soorten kadastrale uittreksels (behalve
een uittreksel uit het archief);
 Tijdswinst bij de aflevering van het kadastraal uittreksel doordat de
aanvrager alle noodzakelijke informatie voor het bekomen van een
kadastraal uittreksel, online heeft ingevuld.

Initiatief 2: CadGIS – Lot 1 (administratie: Opmetingen & Waarderingen) – DP-0213
Omschrijving van het initiatief:
Ontwikkelen van de toepassing CadGIS voor de bijwerking en het beheer van het kadastraal
percelenplan op de meest adequate en efficiëntste manier voor de agenten van de AAPD en
het verschaffen van toegang tot de geografische informatie aan de partners van de AAPD en
de burgers, met inachtneming van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Context:
Het project CadGIS - Release 2 maakt deel uit van het programma "Geïntegreerde verwerking
van de patrimoniumdocumentatie" en heeft tot doel het realiseren van een Geografisch
Informatie Systeem (GIS).
Het project CadGIS is momenteel opgedeeld als volgt:
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Lot 1 heeft betrekking op de implementatie van een geografisch informatiesysteem;
Lot 2 betreft de geometrische verbetering van de gegevens van het kadastraal
percelenplan. Deze verbetering was noodzakelijk voor de realisatie van lot 1.

Lot 1 is zelf opgedeeld in verschillende onderdelen:




CadGIS kleine wijzigingen:
 Release 1 (inproductiestelling in september 2012);
 Release 2 (betreft het huidig project);
CadGIS uitbreiding – Grote opmetingen (betreft het huidig project).

Algemeen kan men stellen dat release 1 tot doel had om verschillende toepassingen te
implementeren voor het raadplegen van het kadastraal percelenplan via intranet en internet
(viewers). Deze toepassingen zijn bedoeld voor de agenten van de AAPD, de burgers en voor
sommige geprivilegieerde professionele partners van de AAPD zoals de landmeters.
Release 2 betreft de bijwerking en het beheer van het kadastraal percelenplan door de
medewerkers van de administratie Opmetingen en Waarderingen.
Doelstelling:
Release 2, die release 1 vervolledigt, heeft tot doel om de nodige tools te implementeren die
toelaten het kadastraal percelenplan bij te werken.
Gerealiseerd in 2016:
 Beëindigen van de ontwikkelingen van release 2, zowel de module “Kleine
wijzigingen” als de module “Grote wijzigingen”;
 Beëindigen van de testen van release 2, zowel de module “Kleine wijzigingen” als de
module “Grote wijzigingen”;
 Opleiden van de medewerkers van de administratie Opmetingen en Waarderingen;
 In productie stellen van de module “Kleine wijzigingen” in 5 provincies;
 Uitvoeren van een piloot van de module “Grote wijzigingen”.
Voorzien voor 2017:
 Oplossen van de problemen met de module “Kleine Wijzigingen” en de module
“Grote wijzigingen”;
 Afwerken van de inproductiestelling van de module “Kleine wijzigingen”;
 Inproductiestelling van de module “Grote wijzigingen”.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers van de administratie Opmetingen en Waarderingen zullen beschikken over
een toepassing gebaseerd op nieuwe technologieën die zal toelaten hun verschillende taken
op een optimale manier te realiseren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Partners van de AAPD”: het gebruik van de GIS-technologie zal de
uitwisseling van geografische gegevens met de partners van de AAPD
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vergemakkelijken (o.a. de Gewesten, de notarissen, het NGI3), de gemeenten, de
architecten, …).

Initiatief 3: CadGIS – Release 3 (administratie: Opmetingen & Waarderingen) – DP1072
Omschrijving van het initiatief:
Implementeren van applicatieve wijzigingen ten gevolge van de technologische evolutie op
hardware en softwaregebied en/of functionele wijzigingen en/of wetgevende wijzingen
inclusief een betere integratie met de toepassing STIPAD.
Context:
Het project CadGIS bestaat uit verschillende releases:






Release 1 had tot doel om verschillende toepassingen te implementeren voor het
raadplegen van het kadastraal percelenplan via intranet en internet (viewers). Deze
toepassingen zijn bedoeld voor de agenten van de AAPD, de burgers en voor
sommige geprivilegieerde professionele partners van de AAPD zoals de landmeters;
Release 2 betreft de bijwerking en het beheer van het kadastraal percelenplan door
de medewerkers van de administratie Opmetingen en Waarderingen, zowel voor het
uitvoeren van kleine als van grote wijzigingen;
Release 3 heeft tot doel om de huidig in productie gestelde toepassing CadGIS
(release 1 en 2) te optimaliseren.

Doelstelling:
Het evolutief onderhoud van Release 3 bevat onder andere:







De ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten om te beantwoorden aan de evoluties
in de werkprocessen en/of wetgevende processen;
De aanpassingen aan de toepassingen die nodig zijn om de technologische evoluties
in hardware en software te volgen (nieuwe versies van programma's en van de
infrastructuur);
Een verbetering van de bestaande functionaliteiten van CadGIS rekening houdend
met de feedback van de gebruikers na een langer gebruik van de toepassing;
De integratie van de toepassingen CadGIS met de nieuwe onderdelen van de
informaticasystemen van de FOD Financiën;
Een betere integratie met STIPAD. Deze integratie werd tijdens de consolidatiefase
uit de perimeter van de eerste twee releases van het project gehaald.

Gerealiseerd in 2016:
 Oplijsten van alle aanvragen tot wijzigingen of verbetervoorstellen van de
eindgebruikers;
 Analyseren van de gevraagde wijzigingen of verbetervoorstellen;
 Opmaken van een gunningsdossier;
3)

NGI = Nationaal Geografisch Instituut
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Gunning van de opdracht aan de externe leverancier.

Voorzien voor 2017:
 Ontwikkeling van de gevraagde wijzigingen, verbetervoorstellen of nieuwe
functionaliteiten;
 Testen van de gevraagde wijzigingen, verbetervoorstellen of nieuwe functionaliteiten
 In productie stellen van de gevraagde wijzigingen, verbetervoorstellen of nieuwe
functionaliteiten;
 Opleiden van de medewerkers van de administratie Opmetingen en Waarderingen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Door rekening te houden met de opmerkingen van de gebruikers n.a.v. de inproductiestelling
van release 1 en 2, zal de toepassing CadGIS beter voldoen aan de behoeften van de
eindgebruikers om op een zo optimaal mogelijke manier het kadastraal percelenplan te
kunnen bijwerken.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Partners van de AAPD”:
 Het gebruik van de GIS-technologie zal de uitwisseling van
geografische gegevens met de partners van de AAPD
vergemakkelijken en versnellen (o.a. de Gewesten, de notarissen,
het NGI, de gemeenten, de architecten, …);
 Verhoging van de kwaliteit van het kadastraal percelenplan.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: OVERDRAGEN VAN ALLE BESTAANDE INFORMATICATOEPASSINGEN
DIE IN EIGEN BEHEER WERDEN ONTWIKKELD , AAN INTERNE OF EXTERNE ICT-DIENSTVERLENERS
Door beslissingen in het verleden, heeft de AAPD een historische achterstand opgebouwd inzake
informatisering. Door gebrek aan een gecentraliseerd beleid hebben vele diensten met eigen
personeel kleine lokale ad-hoc applicaties ontwikkeld. Deze "in house" applicaties van de AAPD
moeten zo snel mogelijk onder het beheer komen van de stafdienst ICT, worden vervangen en zich
maximaal integreren met de strategische applicaties zoals STIPAD.

Initiatief 1: CadBuild 2 (administratie: Opmetingen & Waarderingen) – DP-00938
Omschrijving van het initiatief:
Herstructureren van de bestaande toepassing CadBuild om het gebruik ervan te verbeteren
en om van een "thinck" client toepassing over te stappen naar een web toepassing, conform
aan de nieuwe ICT-standaarden.
Context:
De experts van de administratie Opmetingen en Waarderingen gebruiken de toepassing
CadBuild om hun schattingsdocumentatie digitaal op te maken: berekening van het
kadastraal inkomen en opmaken van de beschrijvende fiche van de onroerende goederen. De
toepassing vervangt de oude papieren fiches 233E en de beschrijvende tabellen 233Dbis.
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Doelstelling:
Ontwikkelen van een nieuwe versie van de toepassing gebaseerd op de CCFF-standaard met:














Nieuwe conceptuele structuur die meer representatief is aan de realiteit op het
terrein;
Verbetering van de ontdekte problemen in de huidige versie;
Evolutie van het product (administrator tools, telewerk, verbetering van bugs,
tablets, …);
Betere ergonomie van de toepassing;
Integratie met de toepassingen STIPAD, PRODOCS en REGONDES2 (automatische
uitwisseling van informatie om de dubbele invoer van gegevens te vermijden);
Statistieken;
Fiche van de burger;
Tools om de gescande fiches te importeren en administrator tools;
Beheer van de constructiecode en de validatieregels daarover in CadBuild;
Harmonisatie van de methodes voor de berekening van het kadastraal inkomen;
Gebruik van Filenet voor de opslag van bestanden;
Overname van FotoCol en REK;
Structuur van de toepassing die toelaat om later de toepassingen EasyVal en LocoStat
te integreren.

Gerealiseerd in 2016:
 Uitvoeren van een voorstudie;
 Analyseren van de toepassing.
Voorzien voor 2017:
 Analyse;
 Opzetten van de benodigde ICT-infrastructuur (o.a. ontwikkelingsomgeving,
testomgeving, …);
 Inproductiestelling van release 0 (basisversie van de toepassing, toegangsbeheer,
uitvoeren van schattingen, berekening van de oppervlakte, beheer van een schatting
van een gewoon gebouw, …);
 Inproductiestelling van release 1 (toevoeging van het beheer van versies, tijdelijke
opslag, vergrendeling, administrator tools om te ontgrendelen, …);
 Inproductiestelling van release 2 (beheer van complexe schattingen, schattingen van
multi-types gebouwen, schattingen van complexe gebouwen, schattingen van
gebouwen gelegen over meerdere percelen);
 Inproductiestelling van release 3 (beheer van uitzonderlijke schattingen (perceel > 8
ha, …);
 Inproductiestelling van release 4 (validatieregels voor de constructiecode, beheer
van wijziging van aard van gebouwen, beheer van de historiek van fusies en
verdelingen van eigendom);
 Inproductiestelling van release 5 (beheer van bestanden (foto’s, plannen, schetsen,
…), definitieve opslag in FileNet, …).
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Ter beschikking stellen van een moderne toepassing:




Die de nodige flexibiliteit aanbiedt op het vlak van telewerk;
Die online hulpmiddelen aanbiedt aan de experten O&W (toevoegen van foto’s,
berekeningsmodule, import/export van gegevens, …);
Die de automatisering en centralisatie van fiscale parameters aanbiedt.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Eigenaars van onroerende goederen: correcte berekening van het kadastraal,
raadpleging van de gegevens met betrekking tot hun eigen onroerende goederen;
 Inkomen, rekening houdend met de huidige fiscale parameters en de nieuwe normen
en standaarden van de vastgoedmarkt;
 Schatters-experten van de gemeenten en de provincies: toegang tot de toepassing.

Initiatief 2: Vervangen van de applicatie Comité DataBase (CDB) (administratie:
Patrimoniumdiensten) – DP-01060
Omschrijving van het initiatief:
Ontwikkelen van een nieuwe applicatie Comité Data Base (CDB), gebruikt door het Federaal
Aankoopcomité, die een geïntegreerde behandeling van de dossiers toelaat.
Context:
Dit project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe toepassing om de huidige, intern
ontwikkelde toepassing CDB, die niet meer voldoet aan de huidige ICT-standaarden te
vervangen.
Deze toepassing moet een volledige geïntegreerde behandeling mogelijk maken om de
dossiers op te volgen en te beheren, de boekhouding van de dossiers, het repertorium van de
akten bij te houden, de expeditie, …
Dankzij deze toepassing zal de gebruiker die aktes voor het Federaal aankoopcomité moet
opmaken en verlijden, op een systematische manier zijn/haar dossiers kunnen opvolgen en
op de meest efficiënte manier kunnen behandelen.
Doelstelling:
De huidige toepassing CDB werd ontwikkeld met behulp van de software Windev. Het betreft
een “thinck client” toepassing die op de werkpost van iedere medewerker die toegang nodig
heeft tot de toepassing CDB, moet worden geïnstalleerd.
Het doel is om de toepassing CDB te herontwikkelen in JAVA (ICT-standaard) en een DB2
databank te gebruiken. Deze nieuwe toepassing zal via het intranet beschikbaar zijn en zal
kunnen gebruikt worden met Internet Explorer en Firefox. Deze toepassing zal niet langer op
iedere PC moeten worden geïnstalleerd.
Momenteel gebruikt de toepassing CDB zijn eigen authenticatiesysteem. Met de nieuwe
toepassing, zal gebruik worden gemaakt van een IAM-authenticatie door gebruik te maken
van matrixen die de toegangsrechten van elke medewerker zullen bepalen.
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Aan de hand van workshops met het personeel van het Federaal aankoopcomité, zullen de
functionaliteiten van de huidige toepassing worden geïdentificeerd die dienen verbeterd te
worden en te worden geïmplementeerd in de nieuwe toepassing.
Het doel van dit project is dat:





Dat de nieuwe toepassing vlugger zal werken;
Dat de nieuwe toepassing eenvoudiger en gebruiksvriendelijker zal zijn;
Dat de nieuwe toepassing personaliseerbaar zal zijn;
De automatisering van bepaalde taken (statistieken, boordtabellen, koppeling met
DER, de 4de weg).

Voorzien voor 2017:
 Analyseren van de benodigde functionaliteiten van de toepassing
 Ontwikkelen van de benodigde functionaliteiten
 Testen van de benodigde functionaliteiten
 De inproductiestelling van de nieuwe toepassing (incl. communicatie en opleiding) is
voorzien voor eind april 2018.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Door de automatische import van gegevens van de authentieke bronnen via web
services (SITRAN, KBO, ConsultImmo) zal de invoer van foutieve gegevens van fysieke
personen, ondernemingen en perceel gegevens die worden gebruikt in de dossiers
van het aankoopcomité, sterk verminderen;
 Een toepassing die sneller zal werken, zal de tevredenheid van de gebruikers
verhogen;
 De modellen voor briefwisseling en de akten zullen worden geïntegreerd in de
toepassing. De opmaak van briefwisseling en akte via deze nieuwe toepassing, zal
ervoor zorgen dat de toepassing WORD niet langer gebruikt moet worden. De
huidige werking tussen CDB en de toepassing WORD zorgt momenteel voor
problemen.
 Opmaak van een nieuw uitwisselingsprotocol tussen de toepassing CDB en de
toepassing REGEVAL van de administratie Opmetingen en Waarderingen in het kader
van de schattingsaanvragen van het aankoopcomité.
 Door de integratie tussen de toepassingen DER en CDB zullen de akten elektronisch
worden opgestuurd naar het betrokken registratie- en hypotheekkantoor wat een
tijdswinst oplevert;
 Een geïntegreerd archiefbeheer.

Initiatief 3: Aanpassingen eSUCC Wallonië en Brussel (administratie:
Rechtszekerheid) – DP-00929
Omschrijving van het initiatief:
Automatische berekenen van de successierechten in Brussel en Wallonië naar aanleiding van
diverse wetswijzigingen in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Context:
In het kader van de gewijzigde berekening van de successierechten voor de gezinswoning
voor de overlevende echtgeno(o)t(e) indien het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest
bevoegd is, dient de toepassing eSUCC te worden aangepast.
De toepassing eSUCC is een web toepassing die gebruikt wordt voor het beheer van de
nalatenschapsdossiers. Via deze web toepassing:








Worden dagelijks de nalatenschapsdossiers die bezorgd worden door het
Rijksregister, automatisch ingelezen op het bevoegde registratiekantoor ingelezen;
Kan de status van het dossier worden opgevolgd;
Kan gestandaardiseerde briefwisseling worden opgemaakt;
Kan een attest van erfopvolging worden opgemaakt;
Kunnen gescande documenten worden opgenomen;
Kan de aangifte van nalatenschap worden neergelegd;
…

Doelstelling:
Automatische berekening van de successierechten en het aanleveren van statistieken voor
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de successorale
overdracht naar aanleiding van diverse wetswijzigingen.
Gerealiseerd in 2016:
 Ontwikkelen en testen van de automatische berekening voor het Waals Gewest met
betrekking tot de gezinswoning voor de overlevende echtgeno(o)t(e) (artikel 60ter
Waals Gewest);
 Ontwikkelen en testen van de statistiekmodule voor art. 55bis van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
 Analyseren van de noden naar aanleiding van de wetswijziging van het Waals Gewest
voor art. 60bis (successorale overdracht van landbouwexploitatie).
Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen en testen van de statistiekmodule voor art. 60ter voor het Waals
Gewest;
 Ontwikkelen en testen van een automatische berekeningsmodule voor de
successorale overdracht naar aanleiding van de wetswijziging voor de successorale
overdracht van een onderneming en van landbouwgronden van een oppervlakte
groter dan 150 ha in het Waals Gewest (art. 60bis).
 In productie stellen van:
o De berekeningsmodule voor de successorale overdracht van de gezinswoning
voor de overlevende echtgeno(o)t(e) (artikel 60ter Wallonië) en de
overdracht van een onderneming en van landbouwgronden van een
oppervlakte groter dan 150 ha in het Waals Gewest (art. 60bis);
o De statistiekmodule voor art. 55bis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
o De statistiekmodule voor art. 60ter en art. 60bis voor het Waals Gewest.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?




De automatische berekeningsmodule zorgt voor minder fouten;
Automatische statistieken;
Hogere efficiëntie en effectiviteit bij het behandelen van successiedossiers.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
Particulier en/of notaris: verhoogde leesbaarheid van de berekening van de successierechten
dankzij het ontvangen van de kopie van de berekening.

Initiatief 4: COMFOR (JAVA-toepassing) (administratie: Rechtszekerheid) – DP001020
Omschrijving van het initiatief:
Ontwikkelen van de applicatie COMFOR (COMptabiliteit-FORmaliteit) Java door informatie
uit te wisselen met verschillende toepassingen van de AAPD bijv. ontwikkelen van web
services met DER/STIPAD, upload van extracties van MyRent, opladen op geautomatiseerde
wijze van CODA's, uitwisselen van Xml-bestand met FEDCOM.
Context:
De werkzaamheden op de registratiekantoren werden in 2014-2015 grondig herzien,
ingevolge:






De invoering van de antennevorming fase 1 op 01/04/2014;
De invoering van de toepassing DER (elektronische neerlegging notariële akten) fase
1 op 01/04/2014;
De regionalisering: overdracht van de dienst van de registratie- en successiebelasting
(groep 3) aan VLABEL op 01/01/2015;
De invoering van de antennevorming fase 2 op 01/01/2015;
De invoering van STIPAD (vervanging van FUN) voor de onroerende mutaties “akten
onder levenden” en “successies” op 19/04/2015.

Bij de invoering van deze nieuwigheden was het ook belangrijk om bepaalde
formaliteitsregisters en de boekhouding van de kantoren te vernieuwen.
Doelstelling:
Het project COMFOR (COMptabiliteit-FORmaliteit) beoogt de volledige automatisering via
een web toepassing van de neerleggings- en formaliteitsregisters alsook de boekhouding,
noodzakelijk voor de rekenplichtigen van de registratiekantoren.
Gezien de omvang van het project en om de toepassing te laten beantwoorden aan de ICTstandaarden, wordt een beroep gedaan op de firma RealDolmen om de toepassing onder
andere om te zetten naar JAVA.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyseren en starten van de ontwikkeling van:
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o
o

Web services waardoor gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende
applicaties;
Module voor de weergave in een overzichtsdocument van een extractie van
boekhoudkundkundige statistieken.

Voorzien voor 2017:
Verder ontwikkelen, testen en in productie stellen van release 1 bestaande uit o.a.:
 Web services waardoor gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende
applicaties;
 Module voor de weergave in een overzichtsdocument van een extractie van
boekhoudkundige statistieken.
Analyseren, ontwikkelen, testen en in productie stellen van release 2 bestaande uit:





Een module voor het beheer van boekhoudkundige gegevens van kantoren gebruik
zodat deze data worden aangeleverd via Xml-bestand aan FEDCOM;
Een module voor het ophalen van de boekhoudkundige gegevens uit de toepassing
MYRENT (een toepassing die de burger/klant toe laat om een huurcontract op
digitale wijze aan te bieden en te betalen zodat de registratie digitaal verloopt) zodat
de boekhouding digitaal kan afgehandeld worden;
Aanpassingen aan het uploaden van CODA’s (verrichtingen op de rekening BPost) en
de automatisatie van de uitgaande betalingen.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Tijdbesparing en verkleining van de foutenmarges dankzij de ontwikkeling van de
web services waardoor data automatisch worden aangevuld in verschillende
toepassingen;
 Automatisch genereren van statistische gegevens door medewerkers van de Dienst
Boekhouding;
 Maandelijks automatisch digitaal doorsturen van boekhoudkundige gegevens aan
FEDCOM waardoor medewerkers van de Dienst Boekhouding geen manuele
handeling meer dienen te verrichten;
 Automatisch importeren van boekhoudkundige gegevens uit MyRent;
o Automatische inlezing van de CODA’s en het automatiseren van de uitgaande
betalingen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Doelgroep FEDCOM: automatische aanvulling van de boekhouding van de Staat dankzij de
automatische ontvangst van boekhoudkundige gegevens van de registratiekantoren
waardoor de overdracht vlotter verloopt en de foutenmarge verkleint.
Initiatief 5: COMFOR JAVA² (administratie: Rechtszekerheid) – BC-1985
Omschrijving van het initiatief:
Het volledig operationeel maken van de toepassing in JAVA-standaarden conform de ICTstandaarden.
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Context:
De toepassing “COMFOR” (COMptabiliteit FORmaliteit) is vanaf 2 januari 2015 gefaseerd in
productie gesteld. Deze toepassing automatiseert de neerleggings-en formaliteitsregister en
de boekhouding van de registratiekantoren. De toepassing COMFOR PHP werd ‘in house”
ontwikkeld door de business in de PHP-taal (geen ICT-standaard). Momenteel is er een
toepassing COMFOR Java in ontwikkeling (project hierboven beschreven). Java is een ICTstandaard van de FOD Financiën. Gezien het zeer beperkte ontwikkelingsteam en de
voortdurende vraag voor nieuwe uitgebreidere programmering kon deze toepassing nog niet
volledig onder de ICT-standaarden worden gebracht.
Doelstelling:
De doelstelling van dit project is de omzetting van de COMFOR PHP-functionaliteiten in de
COMFOR Java-functionaliteiten zodat de bestaande “in house” ontwikkelde toepassing
overgedragen wordt aan interne of externe ICT-dienstverleners conform de ICT-standaarden.
Gerealiseerd in 2016:
Analyseren van de noden met als eindresultaat de beslissing naar de omzetting van de
toepassing PHP naar de ICT-standaarden en het (her)opstellen en (her)indienen van de
Business Case.
Voorzien voor 2017:
1. Opstellen van planning voor aflevering van de documentatie en analyseren van de
regionalisering, de mogelijkheden van de toepassing FIRST, zoals gevraagd en
goedgekeurd door de screeningcommissie.
2. De BuCa wordt in die optiek herschreven
3. Aanvatten van het opstellen van de documentatie conform de planning en impact
analyseren van de in voorkomend geval beschikbare resultaten van de AS-IS
architectuurstudie. Opgelet! Gezien de uitgebreidheid van de functionaliteiten van deze
toepassing en de prioritaire opdrachten van het team kan dit slechts aangevat worden in
2017 maar kan dit niet voltooid worden in 2017.

Initiatief 6: RESPO ESUCC TR JAVA (administratie: Rechtszekerheid) – BC-1986
Omschrijving van het initiatief:
Het volledig operationeel maken van de toepassingen in JAVA-standaarden conform de ICTstandaarden.
Context:
De toepassing RESPO ondersteunt de ontvanger registratie als rekenplichtige en is in werking
sedert 2004.
De toepassing eSUCC ondersteunt de ontvanger successie in het beheer van de
nalatenschapsdossiers en is in werking sedert 2005. De volledige procedure voor de
aflevering van het attest van erfopvolging is tevens voorzien in deze toepassing.
De toepassing TR ondersteunt de ontvanger in het beheer van de teruggavedossiers
registratie en is in werking sedert 2009.
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Doelstelling:
De doelstelling van dit project is de omzetting van de PHP-functionaliteiten van de
toepassingen in de COMFOR JAVA-functionaliteiten zodat de bestaande “in house”
ontwikkelde toepassingen overgedragen worden aan interne of externe ICT-dienstverleners
conform de ICT-standaarden.
Gerealiseerd in 2016:
Analyseren van de noden met als eindresultaat de beslissing naar de omzetting van de
toepassing PHP naar de ICT-standaarden en het (her)opstellen en (her)indienen van de
Business Case.
Voorzien voor 2017:
1. Opstellen van planning voor aflevering van de documentatie en analyseren van de
regionalisering, de mogelijkheden van de toepassing FIRST, zoals gevraagd en
goedgekeurd door de screeningcommissie;
2. De business case wordt in die optiek herschreven;
3. Aanvatten van het opstellen van de documentatie conform de planning. Impact verder
analyseren van de eventuele afsplitsing van het attest van erfopvolging van de
toepassing eSUCC en van in voorkomend geval beschikbare resultaten van de AS-IS
architectuurstudie. Opgelet gezien de uitgebreidheid van de functionaliteiten van deze
toepassing en de prioritaire opdrachten van het team kan dit slechts aangevat worden in
2017 maar kan dit niet voltooid worden in 2017.

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: REALISEREN VAN DE TOEPASSINGEN GEÏNTEGREERDE VERWERKING
DIE DE PROCESSEN ONDERSTEUNEN

De FOD Financiën wordt de laatste tijd geconfronteerd met heel wat veranderingen op het vlak van
organisatie en bevoegdheden. Die veranderingen hebben allemaal een grote impact op de business
processen en op het ICT-landschap van de FOD. In een dergelijke context is het cruciaal om
veranderingen efficiënt in kaart te brengen en door te voeren.
Initiatief 1: AS-IS APPLICATIE ARCHITECTUUR AAPD (administratie:
Informatieverzameling & -uitwisseling) – DP-001054
Omschrijving van het initiatief:
Realiseren van de architecturale cartografie van de applicaties van de AAPD gelinkt aan de
processen inclusief het voorstellen van verbeteringen gekoppeld aan deze analyse.
Context:
In de loop van de afgelopen 10 jaar is het domein van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie grondig gewijzigd:




De vroegere administraties van het Kadaster, Registratie en domeinen en de
hypotheekkantoren werden samengevoegd in eenzelfde organisatorische structuur,
namelijk de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD);
Overdracht van bevoegdheden:
o Regionalisering van de belastingen van groep 3 (successie- en
registratierechten) naar het Vlaams Gewest;
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o





Integratie van de administratie Niet-Fiscale invordering binnen de Algemene
Administratie Inning en Invordering;
o Regionalisering van de Aankoopcomités en oprichting van 1 Federaal
Aankoopcomité.
Europese verplichtingen: richtlijn PSI (public sector information), INSPIRE …;
Oprichting van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI);
…

Om deze wijzigingen te kunnen operationaliseren, zijn de processen hertekend en voor een
deel reeds opgenomen in nieuw ontwikkelde applicaties. Er blijven evenwel nog een aantal
te automatiseren domeinen over. Belangrijke applicaties zijn ontwikkeld: STIPAD, CadGIS,
DER, HYPO, COMFOR. Naast deze belangrijkste applicaties van de AAPD zijn er bovendien
aanvullende ontwikkelingen geweest om specifieke problematieken op te lossen. Denken we
hierbij aan de toepassing REGONDES 2 (voor de afhandeling van bezwaarschriften inzake
onroerende voorheffing), het pandregister, eSUCC (beheer van nalatenschap dossiers), enz.
De applicaties zijn vaak ontwikkeld door verschillende externe leveranciers (CSC,
RealDolmen, Centran, NRB, …), soms ook met gebruik van verschillende technologieën. De
toepassingen STIPAD en DER zijn gebouwd in de standaard ICT-technologie. De toepassingen
COMFOR (PHP en MySQL) en HYPO (Powerbuilder) daarentegen gebruiken afwijkende nietstandaard technologieën.
De applicaties van de AAPD zullen in de toekomst nog verder moeten evolueren. Het is
hierbij belangrijk om inzicht te hebben in de complexiteit van de applicatie architecturen, de
gegevensuitwisselingen tussen applicaties en de business informatie die hierbij wordt
uitgewisseld. Dit inzicht is op dit ogenblik maar partieel aanwezig. Dit als gevolg van het feit
dat de architectuur activiteiten tijdens de afgelopen jaren door veel verschillende firma’s
uitgevoerd is geweest.
Om het ICT-landschap (applicaties, gegevensbronnen en gegevensstromen) verder te kunnen
doen evolueren en de complexiteit daarvan beter te kunnen beheersen, dienen de
basiselementen (applicaties en gegevensbronnen) en de relaties tussen deze elementen
(gegevensstromen) opnieuw in kaart gebracht te worden in de vorm van een coherente AS-IS
architectuurbeschrijving. Dit als voorbereiding tot het bepalen van een TO-BE architectuur
die eventueel gebaseerd is op de SOA architecturale stijl.
Doelstelling:
Dit project heeft tot doel om:







De applicatiecatalogus van de AAPD te beschrijven;
De data objecten en informatie objecten in kaart te brengen en te beschrijven;
Het gebruik van databronnen door applicaties in kaart te brengen;
De applicatie interfaces te identificeren en te documenteren;
De relaties van applicaties, databronnen, business processen en technologische
componenten in kaart te brengen;
Een analyse te maken van de karakteristieken van elke applicatie;
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Een inschatting te maken van de toekomstgerichtheid van elke applicatie;
Voorstellen tot verbetering van de architectuur te formuleren.

Deze studie wordt uitgevoerd door de firma RealDolmen in nauwe samenwerking met het
Enterprise Architect team van FOD Financiën, de Business Analysts van de AAPD FOD Fin, de
Business Architect van de AAPD FOD Fin, de Business Partner van de stafdienst ICT FOD Fin
en de Service Managers van de stafdienst ICT FOD Fin.
Gerealiseerd in 2016:
Volledig uitgevoerd:


Fase 1: verzamelen van informatie
o Visie en strategie van de organisatie

Gedeeltelijke uitvoering van het project:


Fase 1: verzamelen van informatie
o Business Drivers in kaart brengen;
o Inventariseren van alle applicaties van de AAPD (met inbegrip van een korte
beschrijving van de applicaties, de belangrijkste functionaliteiten, de gebruikte
ICT-technologieën, …);
o Catalogus van de AAPD-applicaties;
o Data & Interfacecatalogus (High level).



Fase 2: uittekenen van de processen
o Overzichtsdiagram van de architectuur van de AAPD-applicaties;
o Overzichtsdiagram van de communicatiestromen tussen de verschillende
applicaties van de AAPD.

Voorzien voor 2017:
In samenwerking met de firma RealDolmen:



Afwerking van de uitvoering van fase 1 en fase 2 zoals hierboven beschreven;
Uitvoering van fase 3: conclusie en rapportering:
o Rapport;
o Conclusie, presentatie en afsluiten project.

Interne uitvoering door FOD Financiën (Enterprise Architect team, stafdienst ICT en de dienst
Business Projects van de administratie IVU):



Oplijsting van de nog intern uit te voeren openstaande activiteiten;
Voorstel planning openstaande activiteiten (zie lijst – vorig punt).

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Kennisbeheer van de AAPD-applicaties;
 Inzicht in de business drivers;
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Ter beschikking hebben van diagrammen van de AAPD-architectuur van de
applicaties, de data en de interfaces van applicaties (High level);
Verhogen van het competentieniveau van Enterprise Architecture en
Service Oriented Architecture (binnen AAPD);
Verbetering van de maturiteit van Service Oriented Architecture (SOA) (binnen
AAPD).

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: VERDER UITBOUWEN EN VERBETEREN VAN APPLICATIES VOOR
GEÏNTEGREERDE VERWERKING

De geïntegreerde verwerking is een uitgebreid en complex systeem. In de voorbije jaren werden al
verschillende deelprojecten gerealiseerd. Niettemin ontbreken momenteel nog enkele schakels. Het
komende kalenderjaar werkt de AAPD verder aan de oplevering van een aantal deelprojecten.
Initiatief 1: COMFOR (PHP-toepassing) (administratie: Rechtszekerheid) – DP-00830
Omschrijving van het initiatief:
Afwerken van de ontwikkeling van de web toepassing te gebruiken op de registratiekantoren
waarbij alle formaliteitsregisters gebruikt op de registratiekantoren worden geautomatiseerd
en het automatiseren van de boekhouding van de registratiekantoren.
Context:
De werkzaamheden op de registratiekantoren werden in 2014-2015 grondig herzien,
ingevolge:



De invoering van de antennevorming fase 1 op 01/04/2014;
De invoering van de toepassing DER (elektronische neerlegging notariële akten) fase
1 op 01/04/2014;
 De regionalisering: overdracht van de dienst van de registratie- en successiebelasting
(groep 3) aan VLABEL op 01/01/2015;
 De invoering van de antennevorming fase 2 op 01/01/2015;
 De invoering van STIPAD (vervanging van FUN) voor de onroerende mutaties “akten
onder levenden” en “successies” op 19/04/2015.
Bij de invoering van deze nieuwigheden was het ook belangrijk om bepaalde
formaliteitsregisters en de boekhouding van de kantoren te vernieuwen.
Doelstelling:
Het project COMFOR (COMptabiliteit-FORmaliteit) beoogt de volledige automatisering via
een web toepassing van de neerleggings- en formaliteitsregisters alsook de boekhouding,
noodzakelijk voor de rekenplichtigen van de registratiekantoren.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyseren, testen, ontwikkelen en in productie stellen van:
o Functionaliteiten “afsluiting jaarboekhouding”, “nieuwe wetgeving (CR)”,
“wijziging griffie (CR)”, nieuwe controle bij afsluiting maandboekhouding
(CR);
o Repertorium;
o Blokkerende foutmelding bij de inschrijving van rechten voor Vlaanderen.
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Analyseren van release 1 bestaande uit register 53bis-loonboek, de wijzigingen nodig
naar de wijzigende wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de web
services/informatie-uitwisseling tussen verschillende toepassingen.
Gedeeltelijke analyse van release 2 bestaande uit de export naar de federale
toepassing FEDCOM, het integreren van de boekhouding van de toepassing MyRent
(toepassing Huurcontracten), het aanpassen van het uploaden van de CODA
(geCOdeeerd DagAfschrift).

Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen, testen en operationaliseren van release 1 bestaande uit register 53bisloonboek, de wijzigingen nodig naar de wijzigende wetgeving van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, de web services/informatie-uitwisseling tussen verschillende
toepassingen;
 Verdere analyse, ontwikkelen, testen en operationalisering van release 2 bestaande
uit de export naar de federale toepassing FEDCOM, het integreren van de
boekhouding van andere toepassing, het aanpassen van het uploaden van de CODA
(geCOdeeerd Dagafschrift; verrichtingen op de rekening BPost).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Medewerkers kunnen:








Gebruik maken van de uitbreiding van de controlemogelijkheid dankzij de
implementatie van de module van het repertorium;
Digitaal de aanvragen tot aflevering van patrimoniuminformatie opvolgen inclusief
de betaling van het hieraan verschuldigde loon dankzij de automatisatie van het
loonboek;
Tijd besparen en de foutenmarges aanzienlijk verkleinen dankzij de ontwikkelde web
services die automatisch gegevens zullen invullen en die de manueel opgenomen
gegevens automatisch in andere toepassingen zullen aanvullen;
Efficiënter en sneller werken dankzij de automatische import van boekhoudkundige
gegevens uit de toepassing MyRent (toepassing voor de huurcontracten);
Automatisch alle bewegingen op de BPost-rekening consulteren dankzij de inlezing
van de CODA’s (verrichtingen op de rekening BPOST) en onmiddellijk de juiste
bestemming bepalen als een gestructureerde mededeling is opgenomen.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Notarissen: sneller ontvangen van registratierelaas en met lagere foutenmarge;
 Klanten van de toepassing MyRent (registratie van huurcontracten): automatische
boekhoudkundige verwerking.

Initiatief 2: HYPO: evolutief onderhoud (administratie: Rechtszekerheid) – BC-1759
Omschrijving van het initiatief:
Inspelen op beslissingen en wijzigingen in de reglementering die een impact hebben op de
database en op de functionaliteiten van de toepassing HYPO.
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Context:
De toepassing “HYPO” is een bestaande toepassing die wordt gebruikt op de
hypotheekkantoren (AAPD – administratie Rechtszekerheid) voor het beheer van de over te
schrijven (T), in te schrijven (I) en te kantmelden (M) authentieke akten alsmede voor het
afleveren van het hypothecair certificaat.
De hypotheekkantoren hadden voordien elk hun eigen lokale server. Deze lokale ICTinfrastructuur werd eind 2015 vervangen door een centrale infrastructuur.
In het kader van deze modernisering werden de toepassingen HYPO en HYPOCOMPTABI tot
het einde van de invoering van de nieuwe ICT-infrastructuur “bevroren”. Er mochten met
andere woorden geen wijzigingen worden aangebracht aan de bestaande toepassingen.
Doelstelling:
De toepassing HYPO is geen statische toepassing en dient te kunnen inspelen op beslissingen
en wijzigingen in de reglementering die een impact hebben op de database en
functionaliteiten van de toepassing.
Gerealiseerd in 2016:
 Gunnen van de opdracht;
 Ontwikkelen, testen en in productie nemen van de functionaliteit voor het
raadplegen van de gescande repertoria.
Voorzien voor 2017:
Analyseren, ontwikkelen, testen en in productie stellen van bepaalde functionaliteiten:






Herwerken van de manier van lokaal scannen;
Uitwisseling van gegevens tussen de toepassingen STIPAD en HYPO;
Verbetervoorstellen van de eindgebruikers;
Wijzigingen aan schermen creatie/consultatie/wijzigen van getuigschriften, van
formaliteiten;
Wijzigingen nodig voor het ophalen en ontsluiten van de hypothecaire documentatie.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verbetering van de kwaliteit van de informatie;
 Minder personeel nodig dankzij optimalisatie van de overschrijvingen en
randvermeldingen;
 Verbetering van de werkwijze voor lokale scanning.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Notariaat, advocatuur, gerechtsdeurwaarders: vervulling van de formaliteit en/of ontvangst
van de informatie is sneller voor de klant.
Initiatief 3: HYPOCOMPTABI: evolutief onderhoud (administratie Rechtszekerheid) –
DP-1061
Omschrijving van het initiatief:
Aanpassingen realiseren met als doel de toepassing gebruiksvriendelijker te maken rekening
houdend met de impact van de wetswijziging op de boekhoudingstoepassing
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HYPOCOMPTABI naar aanleiding van de invoering van de forfaitaire retributies en de
voorafgaande betaling hiervan.
Context:
De toepassing “HYPOCOMPTABI” is een bestaande toepassing die gebruikt wordt binnen de
administratie Rechtszekerheid voor de boekhouding van de hypotheekkantoren.
De hypotheekkantoren hadden voordien elk hun eigen lokale server. Deze lokale ICTinfrastructuur werd eind 2015 vervangen door een centrale infrastructuur.
In het kader van deze modernisering werden de toepassingen HYPO en HYPOCOMPTABI tot
het einde van de invoering van de nieuwe ICT-infrastructuur “bevroren”. Er mochten met
andere woorden geen wijzigingen worden aangebracht aan de bestaande toepassingen.
Doelstelling:
De toepassing HYPOCOMPTABI is geen statische toepassing en dient te kunnen inspelen op
beslissingen en wijzigingen in de reglementering die een impact hebben op de database en
functionaliteiten van de toepassing. Door de hervorming van het statuut van de
hypotheekbewaarders en de invoering van de retributies (in voege sinds 01/11/2016) zijn de
kantoren ertoe gehouden de stukken pas neer te leggen indien er voldoende saldo aanwezig
is voor deze stukken. Om dit te realiseren dient er een wachtregister inclusief functionaliteit
tot beheer van dit wachtregister en een simulatiemodule te worden ontwikkeld in de
toepassing HYPOCOMPTABI, waar in afwachting van de effectieve neerlegging onder andere
de parameters relevant voor facturatie worden bewaard.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyseren, ontwikkelen, testen en in productie stellen van bepaalde
functionaliteiten rekening houdend met impact van de wetswijziging. Dit zijn:
o Aanpassingen aan de database, schermen, drukwerken en onderliggende
logica;
o De forfaitaire retributies voor formaliteiten en certificaten.
Voorzien voor 2017:
 Analyseren, ontwikkelen en testen van de nieuwe/te wijzigen functionaliteiten. Dit
zijn o.a. aanpassingen nodig voor het realiseren van het wachtregister.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening;
 De stap “Berekenen” vergt minder aandacht en er dienen geen voorafgaande
betalingen te worden bijgehouden via forfaits zodat de werklast vermindert;
 Gebruiksvriendelijke toepassing;
 Grondige aanpassing van het werkproces voor de behandeling van getuigschriften en
voor de neerlegging van de akten door de invoering van het werkregister waardoor
de automatisatie van de procedures toeneemt. Dit betekent minder stappen voor de
medewerker.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
Door forfaits zijn de kosten transparant voor de klant en verhoogt de dienstverlening.

Initiatief 4: STIPAD – evolutief onderhoud 2015 (administratie: Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) – DP-001037
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van de toepassing STIPAD voor het bijwerken van de patrimoniale
documentatie.
Context:
De loten C en D van STIPAD werden op 19 mei 2015 in productie genomen. Om aan een
aantal behoeften tegemoet te komen die in de loten C en D niet meer realiseerbaar waren
wegens contractuele verbintenissen of die nog niet gekend waren, zijn deze behoeften
opgenomen in het project “STIPAD - evolutief onderhoud 2015“.
Doelstelling:
De doelstelling van dit project is de realisatie van de in dit contract opgenomen “Change
Requests”. De change requests zijn geprioriteerd op basis van hoogdringendheid en
realiseerbaarheid (nodige ontwikkelingstijd en/of externe factoren).
Er zijn vier releases voorzien (respectievelijk voor 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 en
31/12/2016) om alle in dit contract opgenomen change requests te ontwikkelen, te testen en
in productie te brengen.
Gerealiseerd in 2016 (indien van toepassing):
 Ontwikkelen, testen en in productie nemen van release 1 met daarin de volgende
belangrijke functionaliteiten/verbeteringen:
o Selectie van meer dan 100 percelen;
o Nieuw type transactie om begin- of einddatum van een perceel te wijzigen;
o Optie om stap “Controleren dossier” over te slaan;
o Optie “lege basisakte”;
o Interactie tussen DER-STIPAD: mapping aard goed + uitbreiding ESB voor
erfdienstbaarheid;
o Toevoegen nationaal nummer voor erfgenamen;
o …
 Ontwikkelen, testen en in productie nemen van een gedeelte van release 2 met
daarin de volgende belangrijke functionaliteiten/verbeteringen:
o Default rechten klaarzetten;
o Geen controleren en valideren voor bepaalde registratiedossiers;
o Raadpleging gekozen KGP4) dossier bij basisakte en verkavelingsakte;
o Wijzigen waarde goed na afsluiten van het dossier;
o Nieuwe type dossier “concessiehouder”;
o Bijkomende info op resultatenscherm en pdf;
o Optimalisering screenflow (deel gebruik voor schetsen).
4)

KGP = kadastrering gereserveerde percelen
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Voorzien voor 2017:
 Afwerken van de ontwikkeling, testen en in productie nemen van het overblijvend
gedeelte van release 2 met daarin de volgende belangrijke
functionaliteiten/verbeteringen:
o Nieuwe types rechten met bijhorende consolidatie + complexe types
rechten
o Nieuw type niet-fiscale percelen;
 Ontwikkelen, testen en in productie nemen van release 3 met daarin de volgende
belangrijke functionaliteiten/verbeteringen:
o Extra gegevens tonen in resultatenscherm en takenlijst;
o Zelfde persoon als afstanddoende en verkrijgende titularis;
o Enkel HYPO-concatenatie van akte;
o Complexe aktes (bijvoorbeeld 3 dossiers in 1 akte);
o IDP in cascade;
o Uitbreiden opnieuw toewijzen en heroriënteren van dossiers;
o Optimaliseren screenflow;
o Upgrade naar de nieuwste versie van Filenet.
 Ontwikkelen, testen en in productie nemen van release 4 met daarin de volgende
belangrijke functionaliteiten/verbeteringen:
o Het product “Attest KI” verplaatsen naar het product “Kadastraal uittreksel”;
o Notaris via ondernemingsnummer (SITRAN) in plaats van CRT-nummer;
o Interface tussen de toepassingen Annucomp en STIPAD;
 Interface tussen de toepassing FEDCOM en STIPAD voor de boekhouding van de
kadastrale uittreksels (vervanging van de toepassing COMPTEXT).
o Quotiteiten editeerbaar in mutatieschema;
o Nieuwe types rechten met bijhorende consolidatie (+ complexe types
rechten: in 2017)
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Optimalisatie en vereenvoudiging van de workflows door onder andere het niet meer
opnieuw moeten invoeren van dezelfde gegevens in verschillende toepassingen;




Door de aanpassing van de schermen inzake kadastraal uittreksel wordt de
boekhouding van de kadastrale uittreksels in FEDCOM geautomatiseerd, wat een
tijdswinst zal opleveren voor de medewerkers van de diensten Kadastrale uittreksels
van de administratie Opmetingen en Waarderingen;
Vermindering van manueel en repetitief werk.

Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Tijdige bijwerking van de patrimoniale documentatie;
 Vermindering van de fouten in de patrimoniale documentatie.
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Initiatief 5: STIPAD – evolutief onderhoud 2016 (administratie: Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) – BC-1942
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van de toepassing STIPAD voor het bijwerken van de patrimoniale
documentatie.
Context:
STIPAD is een “levende” toepassing, d.w.z. dat zij opereert in een permanent wijzigende
omgeving. De loten C/D zijn op 19 mei 2015 in productie genomen. Echter, door het gebruik
van de 1.800 medewerkers zijn er nog een aantal nieuwe behoeften en vragen naar boven
gekomen.
Daarnaast interageert STIPAD eveneens met een aantal andere toepassingen - nieuw in
ontwikkeling & bestaande - die nieuwe aanvragen voor STIPAD genereren. Momenteel
worden er een aantal verbeteringen aan STIPAD aangebracht (zie initiatief STIPAD - evolutief
onderhoud 2015). De aanpassingen die in het kader van dit lopend initiatief worden
aangebracht kunnen niet aan deze nieuwe behoeften en aanvragen voldoen.
Samen met het management en de projectexperten is er een selectie gemaakt van de
dringend in te vullen behoeften voor STIPAD, behoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede
werking van de diensten en om aan een aantal verplichtingen tegenover externe partijen na
te komen.
Op dit ogenblik is het interne ontwikkelingsteam van de stafdienst ICT niet in staat om
bijkomende ontwikkelingen op zich te nemen. Momenteel volgen de teamleden een traject
kennisoverdracht met nadruk op het overnemen van de ondersteunende activiteiten
(support) voor de eindgebruikers. Voor bijkomende ontwikkelingswerkzaamheden is een
uitbreiding van dit team nodig. Tot op heden zijn er nog geen nieuwe interne ontwikkelaars
aan dit team toegevoegd, waardoor wij genoodzaakt zijn beroep te doen op externe
ontwikkelaars voor deze dringende werkzaamheden.
Doelstelling:
De toepassing STIPAD die volledig in productie is genomen op 19 mei 2015 moet worden
aangepast en verbeterd om te voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers, externe
wettelijke verplichtingen of technische nieuw geïmplementeerde standaarden.
De verbeteringen houden een optimalisatie van de workflows in, er worden automatische
controlesystemen van de gegevens ingevoerd en het houdt ook een verbetering in van de
algemene performantie van de toepassing.
Gerealiseerd in 2016:
Analyseren en prioriteren van de nodige aanpassingen:





Opmaak van het gunningsdossier;
Goedkeuring van het gunningsdossier;
Gunnen van de opdracht;
Analyseren, ontwikkelen en testen van de interface tussen de toepassingen
COMFOR-STIPAD (fase 1).
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Voorzien voor 2017:
Analyseren, ontwikkelen, testen en in productie nemen van volgende functionaliteiten:








Analyseren, ontwikkelen en testen van de interface tussen de toepassingen
COMFOR-STIPAD (fase 2).
Uitbreiding wijzigende KGP nadat reeds een kadastrering is gebeurd;
Vermijden dubbele rechten (aanbieding onderhandse akte gevolgd door aanbieding
authentieke akte voor hetzelfde onroerend goed);
Partitienummer zichtbaar maken in correctiedossiers;
Exporteren van perceelgegevens en kenmerken van het STIPAD-dossier naar de
toepassing CadGIS;
Automatisch afdrukken van kadastrale uittreksels via FEDOPRESS;
Wijziging straatnamen en adres van eigenaar.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Optimalisatie en vereenvoudiging van de workflows door onder andere het niet meer
opnieuw moeten invoeren van dezelfde gegevens in verschillende toepassingen;
 Vermindering van manueel en repetitief werk (vb. afdrukken, in enveloppe stoppen
van kadastrale uittreksels).
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Tijdige bijwerking van de patrimoniale documentatie;
 Vermindering van de fouten in de patrimoniale documentatie.

Initiatief 6: STIPAD – evolutief onderhoud 2017 (administratie: Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) – BC-1937
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van de toepassing STIPAD voor het bijwerken van de patrimoniale
documentatie.
Context:
STIPAD is een “levende” toepassing, d.w.z. dat zij opereert in een permanent wijzigende
omgeving. De loten C/D zijn op 19 mei 2015 in productie genomen. Echter, door het gebruik
van de 1.800 medewerkers zijn er nog een aantal nieuwe behoeften en vragen naar boven
gekomen.
Daarnaast interageert STIPAD eveneens met een aantal andere toepassingen - nieuw in
ontwikkeling & bestaande - die nieuwe aanvragen voor STIPAD genereren. Momenteel
worden er een aantal verbeteringen aan STIPAD aangebracht (zie initiatief STIPAD - evolutief
onderhoud 2015). De aanpassingen die in het kader van dit lopend initiatief worden
aangebracht kunnen niet aan deze nieuwe behoeften en aanvragen voldoen.
Samen met het management en de projectexperten is er een selectie gemaakt van de
dringend in te vullen behoeften voor STIPAD, behoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede
werking van de diensten en om aan een aantal verplichtingen tegenover externe partijen na
te komen.

207

Doelstelling:
De toepassing STIPAD die volledig in productie is genomen op 19 mei 2015 moet worden
aangepast en verbeterd om te voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers, externe
wettelijke verplichtingen of technische nieuw geïmplementeerde standaarden.
De verbeteringen houden een optimalisatie van de workflows in, er worden automatische
controlesystemen van de gegevens ingevoerd en de bedoeling is om ook de algemene
performantie van de toepassing te verbeteren.
Gerealiseerd in 2016:
 Analyseren en prioriteren van de nodige aanpassingen.
Voorzien voor 2017:
 Opmaken van het gunningsdossier;
 Goedkeuring van het gunningsdossier;
 Gunnen van de opdracht;
 Opmaken planning voor uitvoeren van de opdracht.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Aanzienlijke vermindering van op te lossen en op te volgen incidenten bij de
stafdienst ICT en business;
 Geen/minder dubbel werk m.b.t. de invoer van informatie.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Tijdige bijwerking van de patrimoniale documentatie;
 Vermindering van de fouten in de patrimoniale documentatie.
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7.2.5 Meting en opvolging (P3)
Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DOOR MIDDEL VAN EEN OBJECTIEF BEPAALDE REËLE WERKLAST , DE
PROCESSEN VERBETEREN EN DE PERSONEELSPLANNING VERDER OPTIMALISEREN

De AAPD streeft naar een rationele verdeling van de middelen en vindt inzicht belangrijk in de
vereiste beschikbaarheid en competenties van medewerkers. Het hanteren van een objectieve
methodologie is de start om de reële werklast in kaart te brengen gelinkt aan de onderliggende
processen en de vooropgestelde doelstellingen van de organisatie.
Initiatief 1: Werklastmeting (WLM) binnen de administratie Rechtszekerheid
(administratie: Rechtszekerheid)
Omschrijving van het initiatief:
Tegen eind 2017 wordt een werklastmeting uitgevoerd van de verschillende documentaire
taken in de hypotheek- en registratiekantoren.
Context:
In 2016 werd een eerste werklastmeting van de registratie- en hypotheekkantoren
gerealiseerd, samen met een tijdsmeting van de voornaamste activiteiten in de centra en
antennes. Deze eerste meting van de werklast zal in 2017 gebruikt worden als nulmeting
voor de nieuwe werklastmeting. Zodoende kunnen we een goed beeld krijgen van hoe de
werklast is verschoven naar aanleiding van de nieuwe structuur en de daaraan gekoppelde
interne hervormingen.
Doelstelling:
Tegen 31/21/2017 een werklastmeting uitvoeren van de verschillende documentaire taken in
de hypotheek- en registratiekantoren om de processen en personeelsplanning verder te
optimaliseren met het oog op een toename van de arbeidsproductiviteit.
Gerealiseerd in 2016:
Tijdens de in 2016 uitgevoerde werklastmeting werd per kantoor of dienst de totale
personeelsbehoefte bepaald en dit in functie van de verschillende taken.
Op basis van de werklastmeting 2016 werden ook een aantal ‘quick wins’ geïdentificeerd en
gerealiseerd:
o Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de wijziging van de openingsuren
van de kantoren;
o Beperking van de telefonische bereikbaarheid van de registratie- en
hypotheekkantoren tot de voormiddag. Op die manier kunnen de medewerkers
tijdens de namiddag ongestoord aan hun dossiers werken, waardoor het rendement
in de kantoren is toegenomen.
Voorzien voor 2017:
 Plan van aanpak;
 Uitvoering van de werklastmeting tegen eind oktober 2017;
 Eerste resultaten tegen eind december 2017.
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Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: EVALUEREN OF DE DIENSTVERLENING OP EEN CONSISTENTE EN
CORRECTE MANIER WORDT UITGEVOERD EN OF DIE BEANTWOORDT AAN DE VOOROPGESTELDE
DOELSTELLINGEN OF VERWACHTINGEN MET ALS DOELSTELLING DE ORGANISATIE AAN TE STUREN OM
DE VOOROPGESTELDE DOELSTELLINGEN TE BEHALEN

Meten is weten. De AAPD evalueert op regelmatige basis of de dienstverlening op een consistente en
correcte manier wordt uitgevoerd. Het beantwoorden aan de verwachtingen en de vooropgestelde
doelstellingen wordt actief beheerd en aangestuurd aan de hand van verschillende initiatieven.
Initiatief 1: De verkoopopdrachten van het aankoopcomité binnen een termijn van
één jaar verwezenlijken (administratie: Patrimoniumdiensten)
Omschrijving van het initiatief:
Ten minste 63% van de verkoopopdrachten van het federaal aankoopcomité binnen het jaar
verwezenlijken.
Context:
Als gevolg van het laatste Regeerakkoord werd beslist om de Aankoopcomités te
regionaliseren en om één Federaal aankoopcomité van onroerende goederen op te richten
dat enkel bevoegd is voor de federale opdrachtgevers. Deze regionalisering, alsook de
oprichting van het Federaal comité, werd gerealiseerd op 1 januari 2015. De doelstelling is
klantgerichtheid en professionalisme.
Doelstelling:
De doelstelling is het realiseren van een bepaald percentage van de verkoopsopdrachten van
het aankoopcomité binnen één jaar en het strikt opvolgen van de stock met als doel:




Te voldoen aan de vragen van onze opdrachtgevers
Klantgerichtheid te verzekeren
De inkomsten van de Staat te verhogen

Voorzien voor 2017:
 Per commissaris een planning opstellen overeenkomstig de noden uitgedrukt door
onze klanten, opdrachtgevers bij het begin van het jaar 2017;
 De planning opvolgen;
 De goederen verkopen;
 Akten opstellen.

Initiatief 2: Opeisen van de erfloze nalatenschappen binnen de 6 maanden vanaf de
inschrijving in het register van het kantoor (administratie: Patrimoniumdiensten)
Omschrijving van het initiatief:
Ten minste 81% van de erfloze nalatenschappen worden opgeëist binnen 6 maanden vanaf
de inschrijving in het register van het kantoor.
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Context:
Als gevolg van de Copernicus en Coperfin herstructureringen werd beslist om, met het oog
op een professionalisering, de bevoegdheden van de vroegere domeinkantoren op te splitsen
tussen 3 administraties van de AAPD: Rechtszekerheid, Niet-fiscale invordering en
Patrimoniumdiensten. Een van deze competenties is het beheer van de erfloze
nalatenschappen.
In mei 2014 werd, als gevolg van een nieuwe herstructurering, de administratie Niet-fiscale
invordering geïntegreerd in de AAII. Deze herstructurering heeft geleid tot het ontstaan van
4 kantoren van de Patrimoniumdiensten. Deze kantoren behandelden alle opdrachten van de
Patrimoniumdiensten, zijnde het beheer van de erfloze nalatenschappen, het beheer van
onroerende goederen en de realisatie van roerende goederen.
Als gevolg van de voortdurende zorg tot professionalisering zullen deze kantoren gesloten
worden en werden hun bevoegdheden verdeeld over kantoren met een unieke bevoegdheid.
De oprichting van het kantoor erfloze nalatenschappen is het resultaat van deze
verschillende herstructureringen.
Doelstelling:
De doelstelling is om het beheer van de erfloze nalatenschappen te professionaliseren door
de opeising van de vacante nalatenschappen binnen de 6 maanden vanaf kennisname van
het dossier te realiseren. Deze dienst wenst:



Een gerichte dienst te verzekeren;
De inkomsten van de Staat te verhogen.

Voorzien voor 2017:
 Een doeltreffende en efficiënte opvolging van de dossiers verzekeren op basis van de
boordtabellen van de opgeëiste nalatenschappen.

Initiatief 3: Tijdige bijwerking van de patrimoniale documentatie meten aan de
hand van KPI's (administratie: Rechtszekerheid)
Omschrijving van het initiatief:
Aan de hand van de KPI's van de hypothecaire formaliteiten en de verwerking van
authentieke akten in STIPAD ervoor zorgen dat de patrimoniumdocumentatie tijdig wordt
bijgewerkt.
Context:
Het beheren van de omvangrijke documentatie van het patrimonium (zowel onroerende als
roerende goederen) is de voornaamste bevoegdheid van de AAPD. De administratie
Rechtszekerheid heeft echter te kampen met opgebouwde historische stocks inzake de
bijwerking van de patrimoniumdocumentatie. De administratie maakt een onderscheid
tussen comprimeerbare stocks en niet-comprimeerbare stocks. Comprimeerbare stocks
bestaan uit dossiers, die niet meer ‘tijdig’ (zoals bepaald in de doelstellingen) afgewerkt
kunnen worden. Dossiers die wel nog tijdig afgewerkt kunnen worden, behoren tot de nietcomprimeerbare stocks.
211





In 2015 leidde een combinatie van een verhoogde instroom en een vertraagde
uitstroom tot een sterke toename van de comprimeerbare stocks bij verschillende
prioritaire processen.
In 2016 werd reeds sterk ingezet op het afbouwen van deze opgebouwde
comprimeerbare stocks.

Doelstelling:
Teneinde de prioritaire processen inzake de bijwerking van de patrimoniumdocumentatie
tijdig en efficiënt te laten verlopen, zullen onderstaande doelstellingen in 2017 opgevolgd
worden. De targets voor 2017 werden gedefinieerd in functie van een groeipad naar een
performante procesgerichte organisatie.



Ten minste 72% van alle transacties in akten onderworpen aan de hypothecaire
formaliteit worden behandeld binnen 10 werkdagen na neerlegging van de akte;
Ten minste 81% van de mutatieve authentieke akten worden in de documentatie
verwerkt binnen 15 kalenderdagen na datum van de aanbieding van de akte.

Gerealiseerd in 2016:
 Continue opvolging van de doelstellingen;
 Coaching en responsabilisering van de antennemanagers.
 Inschakelen van grootgebruikers.
Voorzien voor 2017:
 Continue opvolging van de doelstellingen;
 Uitrol en evaluatie van een uniforme werkmethode omtrent de hypothecaire
formaliteiten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Efficiëntere werkmethodes zorgen voor tijdswinst en een betere motivatie van de
medewerkers.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De patrimoniumdocumentatie zal beter bijgewerkt worden.
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7.2.6 Goede regelgeving (K1)

Artikel 45. Vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VOORBEREIDEN VAN HET WETBOEK FEDERALE
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Door de regionalisering van verschillende bevoegdheden van de patrimoniumdocumentatie is het
niet evident voor de burger en/of professioneel om door de bomen het bos nog te zien wat betreft
de federale patrimoniumdocumentatie. De AAPD wil haar steentje bijdragen aan de vereenvoudiging
en harmonisering van de wetgeving.
Initiatief 1: Voorbereiden van het wetboek federale patrimoniumdocumentatie
(administratie: Centrale administratie)
Omschrijving van het initiatief:
Opstellen wetboek federale patrimoniumdocumentatie voorbereiden.
Context:
In het Regeerakkoord van 09 oktober 2014 van de regering Michel I is in punt 4.1.9
“Administratieve vereenvoudiging” het volgende opgenomen:
“De wetgeving inzake de federale patrimoniale documentatie wordt gecoördineerd in één
wetboek. Daarbij wordt de rechtszekerheid van onroerende transacties en grondkrediet
versterkt door een lacune in de hypothecaire publiciteit weg te werken bij overgang bij
overlijden.”
Doelstelling:
De wetgeving die de organisatie van de patrimoniale informatie regelt, is verspreid over
meerdere bronnen, de ene al wat ouder dan de andere. Daardoor zijn er door de jaren heen
contradicties en incoherenties ontstaan.
De bedoeling om één wetboek van patrimoniumdocumentatie te realiseren, is om de wet- en
regelgeving te vereenvoudigen en te harmoniseren. Streefdoel is te komen tot een
transparante, eenduidige en begrijpbare reglementering en tot de omzetting ervan in
duidelijke werkinstructies zonder tegenstrijdigheden en met minimale administratieve lasten.
Gerealiseerd in 2016:
 Opmaak van het roadboek volledig gerealiseerd in 2016
Voorzien voor 2017:
 Bepaling scope wetboek;
 Gunning overheidsopdracht opstelling wetboek;
 De schrijffase in samenwerking met de externen is aangevat.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Onderstaande na finalisering wetboek



Nieuw en geactualiseerd wetboek;
Transparante reglementering.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
Onderstaande na finaliseren wetboek



Doelgroep burger: wetgeving geharmoniseerd en gestructureerd
Doelgroep professionelen: wetgeving geharmoniseerd en gestructureerd
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7.2.7 CRM (K2)

Artikel 47. Verbeteren van de beschikbaarheid van onze diensten

ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERBETEREN VAN DE DIENSTVERLENING OP BASIS VAN CORRECTE
INFORMATIE

De AAPD is een overheidsadministratie en staat dus ten dienste van de gemeenschap, van burgers en
van partners. De contacten met de burgers en onze partners willen we verder verbeteren door meer
als partner op te treden, door onze diensten permanent af te stemmen op hun behoeften en ook
onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren.
Initiatief 1: Inventariseren en analyseren van face-to-face en telefonischecontacten
Omschrijving van het initiatief:
Om de contacten met de gebruikers te verbeteren en te sturen, is correcte informatie
cruciaal. We willen inzicht verwerven in het aantal face-to-face en telefonische contacten
alsook in de redenen van de contactname met betrekking tot de AAPD om de contacten in de
toekomst te optimaliseren.
Context:
Dit initiatief moet ervoor zorgen dat we met de AAPD kunnen meestappen in het Infocenterproject van de FOD Financiën, waar de burger terecht kan voor vragen over alle FODmateries.
Doelstelling:
Een van de strategische doelstellingen van de FOD Financiën is om het niveau van onze
dienstverlening te verbeteren. De komende jaren wil de FOD Financiën en de AAPD hier
verder op inzetten.
Gerealiseerd in 2016:
 Inventaris van de vragen die gesteld worden in het Contactcenter
Voorzien voor 2017:
 Inventaris van de vragen in de buitendiensten van de administratie Rechtszekerheid;
 Inventaris van de vragen in de buitendiensten van de administratie Opmetingen en
Waarderingen;
 Lijst van algemene en specifieke (dossiergeboden) interacties;
 Proefproject Infocenter Brugge.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De medewerkers worden gesensibiliseerd voor het thema dienstverlening;
 De medewerkers kunnen mee vorm geven aan het concept Infocenter.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 In Brugge zullen de gebruikers in het Infocenter van de FOD Financiën terecht
kunnen voor alle FOD-materies.

Initiatief 2: Identificeren van de vragen die door het Contactcenter beantwoord
kunnen worden
Omschrijving van het initiatief:
Verhogen van de telefonische bereikbaarheid door het identificeren van de vragen die door
het Contactcenter beantwoord kunnen worden met betrekking tot AAPD-materie.
Context:
Dit initiatief moet ervoor zorgen dat de algemene vragen inzake de AAPD door het
Contactcenter beantwoord worden en dat enkel nog de dossiergebonden vragen in de lokale
diensten toekomen.
Doelstelling:
Een van de strategische doelstellingen van de FOD Financiën is om het niveau van
dienstverlening te verbeteren. De komende jaren wil de FOD Financiën en de AAPD hier
verder op inzetten.
Gerealiseerd in 2016:
 Nieuwe telefonische bereikbaarheid voor de operationele diensten van de
administraties Rechtszekerheid en Opmetingen en Waarderingen
Voorzien voor 2017:
 Monitoring telefonische bereikbaarheid;
 Lijst van geïdentificeerde vragen die door het Contactcenter kunnen behandeld
worden;
 Lijst van algemene en specifieke (dossiergeboden) interacties.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De telefonische bereikbaarheid van de diensten wordt voortdurend opgevolgd.
 De medewerkers worden gesensibiliseerd voor het thema dienstverlening.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De gebruiker krijgt sneller een antwoord op zijn vraag.
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7.2.8 Rechtszekerheid en privacy (K3)
Artikel 52. Optimaliseren van de geschillenbehandeling
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: STREVEN NAAR EEN PERFORMANTE GESCHILLENBEHANDELING MET
RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGEN EN DIE VAN DE ADMINISTRATIE

De AAPD streeft naar de realisatie van de volgende doelstellingen:


Het optimaliseren van de opvolging en de behandeling van de klachten zowel voor de burger
als voor de AAPD, het vermijden van dubbele invoer van data en het uitvoeren van onnodige
opzoekingen;
 Het faciliteren van de taken van onze medewerkers.
Deze doelstellingen passen in de context van de toename van de missies van het personeel van de
AAPD. Bovendien verbetert de toepassing REGONDES2 de rechtszekerheid met betrekking tot de
klachtenbehandeling en draagt deze applicatie bij tot een hogere kwaliteit van onze documentatie.
Initiatief 1: REGONDES2 – Onderhoud 2017 (administratie: Opmetingen &
Waarderingen) – BC-1885
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van de digitalisering van de behandeling van geschillen door het verbeteren
van functionele mogelijkheden van de applicatie REGONDES2.
Context:
De toepassing REGONDES2 werd in productie genomen op 23/06/2016 en wordt gebruikt
door de administratie Rechtszekerheid en de administratie Opmetingen en Waarderingen
van de AAPD voor het beheer en de verwerking van geschillen (met inbegrip van
geautomatiseerde uitwisselingen met AAFisc en VLABEL).
Doelstelling:
Om de goede werking van deze toepassing te kunnen blijven verzekeren, is het belangrijk dat
een aantal problemen worden opgelost alsook een aantal functionaliteiten worden
verbeterd.
Een aantal gevraagde verbeteringen zijn de volgende:






Herwerken van de inschrijving van de gegevens met betrekking tot het KI in het kader
van een bezwaardossier inzake een nieuw genotificeerd KI;
Uitbreiden van de opzoekingsmogelijkheden (o.a. op basis van de
eigendomstoestand, op basis van datums);
Verbeteren van de leesbaarheid van schermafdrukken;
Toevoegen van een filter in de keuzelijst van motivaties;
…

Gerealiseerd in 2016:
 Inproductiestelling van de toepassing REGONDES2;
 Analyseren van de gestelde problemen en de te verbeteren functionaliteiten.
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Voorzien voor 2017:
 Ontwikkelen van de gevraagde verbeteringen;
 Testen van de gevraagde verbeteringen;
 In productie stellen van de gevraagde verbeteringen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Dankzij de gevraagde verbeteringen zullen de medewerkers die de geschillen moeten
behandelen, de dossiers gemakkelijker kunnen beheren, opvolgen en verwerken in de
toepassing REGONDES2. De bedoeling is ook om te vermijden dat medewerkers nog
tweemaal dezelfde gegevens moeten invoeren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Doelgroep “Indiener van een bezwaar”: doordat de medewerkers van de AAPD
gemakkelijker de bezwaardossiers zullen kunnen behandelen, zal de doorlooptijd van
de behandeling van de bezwaardossiers korter zijn.
 Door de opvolging en de verwerking van bezwaardossiers via de toepassing
REGONDES2, verhoogt ook de juridische zekerheid met betrekking tot de
behandeling van bezwaardossiers en indirect draagt dit ook bij tot een kwalitatievere
patrimoniale informatie.

218

7.2.9 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN VAN DIGITALE DIENSTVERLENING
VANUIT HET STANDPUNT VAN DE GEBRUIKER

Het Only-once principe met de klant centraal is een bouwsteen voor de AAPD. De AAPD wil dit verder
uitbouwen in 2017 door de digitale dienstverlening verder te optimaliseren zodat de interactie met
de gebruikers gevoelig verhoogt.
Initiatief 1: MyRent: evolutief onderhoud (administratie: Rechtszekerheid) - DP00991
Omschrijving van het initiatief:
Implementeren van een volledige digitale flow met uitbreiding naar de betalende
huurcontracten dankzij het optimaliseren van de betalingsmethode door gebruik te maken
van een e-payment module, berekeningsmodule, automatische generatie van de registratie
van huurcontracten.
Context:
Het project MyRent ontwikkelt parallel twee toepassingen die van elkaar dienen
onderscheiden te worden:
 De toepassing MyRent ambtenaar laat de ambtenaar toe om:
o
o

Huurcontracten in te geven, te archiveren en te behandelen die via MyRent
en MyRent Pro zijn ingediend;
Een huurcontract of verwante documenten op te zoeken.

 De toepassing MyRent burger laat aan de burger toe om via elektronische weg zijn
huurcontract (bestemd voor bewoning) en verwante documenten aan te bieden ter
registratie.
Bovendien werd een web service “MyRent Pro” ontwikkeld. MyRent Pro is het resultaat van
de samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD
Financiën. Via deze tool kunnen immobiliënmakelaars de huurcontracten en verwante
documenten van hun cliënten elektronisch ter registratie aan bieden.
Doelstelling:
MyRent is een toepassing die bestaat sinds 2007. Deze toepassing werd ontwikkeld voor de
registratiekantoren van de AAPD – administratie Rechtszekerheid. Zij laat toe om een aantal
gegevens van huurcontracten te registreren die onderworpen zijn aan de
registratieformaliteit door een digitaal beeld van deze contracten te nemen.
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Gerealiseerd in 2016:


COMFOR (COMPTABILITEIT-FORMALITEIT) – automatisch genereren van de
registratie van betalende huurcontracten exclusief bestemd voor bewoning;



Beheer van betalende huurcontracten
o Integratie van een berekeningsmodule voor rechten en boeten;
o Wijziging van de flow;
o Uitnodiging tot betaling.



De flow “Full numeriek”: ontwikkeling van specifieke schermen die toelaten aan de
ontvanger om de betalingen te koppelen die niet automatisch konden worden
gekoppeld;



Ontwikkeling van een beheerscherm om alle ontvangen betalingen in te boeken,
enz.;



Extractie van betalingsgegevens: CSV-bestand dat alle betalende documenten bevat
en die zal bezorgd worden aan COMFOR (COMPTABILITEIT-FORMALITEIT);



Automatische koppeling van de gegevens: dit zal de ontvanger in staat stellen om
niet alle betalingen manueel te moeten aanvaarden. Door het gebruik van CODAbestanden zal hij inderdaad de bewegingen op een financiële rekening kunnen
ontvangen. In het geval van MyRent, zal er een rekening per kantoor zijn;



Aanpassing van de web service MyRent Pro: ontwikkeling van de noodzakelijke
aanpassingen voor de behandeling van de betalende huurcontracten aangeboden via
MyRent Pro en behandeld in MyRent;



Wijziging van de wetgeving waarbij huurcontracten (incl. betalende huurcontracten)
en de daarbij horende documenten elektronisch ter registratie kunnen worden
aangeboden.

Voorzien voor 2017:
Analyseren, ontwikkelen, testen en in productie stellen van:
 E-betalingsmodule - online betaling;
 De extractie van de betalingsgegevens.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Grotere efficiëntie en tijdswinst dankzij het online ter registratie aanbieden van
betalende huurcontracten waardoor medewerkers manueel minder werk zullen
hebben;
 Vlottere afhandeling van de boekhoudkundige verwerking dankzij de flow full
numeriek (koppeling van de betaling).
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers: de mogelijkheid tot neerleggen en aanbieden ter registratie van betalende
huurcontracten via MyRent Burger;
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Professionele partners zoals immobiliënmakelaars: de mogelijkheid tot neerleggen
en aanbieden ter registratie van betalende huurcontracten via MyRent Burger;
Online betaling mogelijk van de ter registratie aangeboden huurcontracten dankzij
de e-betalingsmodule.

Initiatief 2: MyRent: evolutief onderhoud 2017 (Administratie: Rechtszekerheid) –
BC-1898
Omschrijving van het initiatief:
Optimaliseren van de digitalisering van de huurcontracten dankzij het voorzien van een
upload-mogelijkheid voor een huurcontract en het ontwikkelen van een controleoptie voor
de automatisch geregistreerde huurcontracten.
Context:
Het project MyRent ontwikkelt parallel twee toepassingen die van elkaar dienen
onderscheiden te worden:
 De toepassing MyRent ambtenaar laat de ambtenaar toe om:
o
o

Huurcontracten in te geven, te archiveren en te behandelen die via MyRent
en MyRent Pro zijn ingediend;
Een huurcontract of verwante documenten op te zoeken.

 De toepassing MyRent burger laat aan de burger toe om via elektronische weg zijn
huurcontract (bestemd voor bewoning) en verwante documenten aan te bieden ter
registratie.
Bovendien werd een web service “MyRent Pro” ontwikkeld. MyRent Pro is het resultaat van
de samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD
Financiën. Via deze tool kunnen immobiliënmakelaars de huurcontracten en verwante
documenten van hun cliënten elektronisch ter registratie aan bieden.
Enerzijds worden de huurcontracten uitsluitend bestemd voor woning automatisch
geregistreerd via deze tool. Anderzijds zijn er huurcontracten bijvoorbeeld de commerciële
huurcontracten waarvoor rechten worden berekend en meegedeeld aan de klant via
MyRent. De klant heeft op dat moment de mogelijkheid om te kiezen tussen een online
betaling of een overschrijving. Daarnaast blijft het mogelijk om een huurcontract ter
registratie aan te bieden op een registratiekantoor.
Doelstelling:
Dit project heeft de doelstelling om controlemechanismen uit te werken om controle uit te
oefenen op de automatisch geregistreerde huurcontracten. Een andere doelstelling is het
optimaliseren van de archivering en de mogelijkheid tot het uitvoeren van correcties aan de
(metadata van opgeslagen) huurcontracten.
Gerealiseerd in 2016:
Analyseren van de business noden
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Voorzien voor 2017:
 Opmaak van het gunningsdossier;
 Goedkeuring van het gunningsdossier;
 Gunnen van de opdracht;
 Aanvatten van de analyse van de nodige functionaliteiten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Tijdswinst voor de medewerkers dankzij de digitale aanbieding en afhandeling van de
te registreren huurcontracten;
 Minder fouten door de automatische registratie dankzij de controlemogelijkheid
door ambtenaren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Burgers: de mogelijkheid tot neerleggen en aanbieden ter registratie van betalende
huurcontracten via MyRent Burger;
 Professionele partners zoals immobiliënmakelaars: de mogelijkheid tot neerleggen
en aanbieden ter registratie van betalende huurcontracten via MyRent Burger;
 Snellere behandeling van klachten dankzij de mogelijkheid om actie te kunnen
ondernemen met betrekking tot de archivering.

Initiatief 3: Pandregister (administratie: Rechtszekerheid) – DP-00884
Omschrijving van het initiatief:
Ontwikkelen van een geïnformatiseerd systeem conform de privacywetgeving voor de
registratie, het raadplegen, het wijzigen, het vernieuwen, het verwijderen en het overdragen
van pandrechten en eigendomsvoorbehoud met de mogelijkheid voor grootgebruikers om te
kunnen betalen via een provisierekening.
Context:
Tijdens de ontwikkeling van het Nationaal Pandregister in 2015 maakte een experten
werkgroep, bestaande uit Professor Dirix, advocaten en financiers, aan het kabinet van
Justitie enkele drastische voorstellen tot wijzigingen over van de wet van 11 juli 2013 tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen
betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake.
In samenspraak met de werkgroep en de juristenwerkgroep van de FOD Financiën werden de
gevraagde wijzigingen in een wetsontwerp gegoten. Het kabinet van Justitie heeft ons
bevestigd dat dit wetsontwerp zo snel mogelijk zal goedgekeurd worden. Bijgevolg zullen de
(reeds voorbereide) wijzigingen aan het KB volgen en het Nationaal Pandregister in haar
huidige vorm zal grondig moeten aangepast worden.
Bovendien voorzag het Nationaal Pandregister in zijn originele vorm een systeem van
“betalingen op eerste verzoek”. Dit systeem was opgenomen in het bestek en de offerte. Op
vraag echter van zowel Febelfin als het management van de FOD Financiën zal er eerder
geopteerd worden voor een systeem van provisies. De FOD Financiën garandeert op die
manier de onmiddellijke inning van de kosten die worden aangerekend voor het gebruik van
het Pandregister.
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Een drastische wetswijziging heeft impact op de reeds gedeeltelijk ontwikkelde applicatie
waardoor er nieuwe functionaliteiten dienen ontwikkeld te worden.
Doelstelling:
De ontwikkeling van een geïnformatiseerd systeem bestemd voor de registratie, het
raadplegen, het wijzigen, het vernieuwen, het verwijderen en het overdragen van
pandrechten en eigendomsvoorbehouden rekening houdend met de nieuwe
wetswijzigingen. De voornaamste wijzigingen omvatten:







De aanpassing naar algemene consulteerbaarheid van het pandregister;
Het niet opnemen van de verpanding van schuldvorderingen, verpanding van
bankrekeningen en financiële instrumenten;
De uitwerking van overdracht/ afstand van rang voor pandrechten;
De uitwerking van de registratie, het raadplegen, het wijzigen, het verwijderen, het
overdragen/ afstaan van rang van eigendomsvoorbehoud;
De invoer van de meest veilige unieke sleutel; de UUID;
De invoer van een systeem dat bezoekers laat betalen voor een overzicht van
pandrechten.

Gerealiseerd in 2016:
 Gedeeltelijke ontwikkeling van een betalingssysteem via provisies;
 Gedeeltelijke ontwikkeling van de aanpassingen ingevolge de wets- en KB-wijziging;
gedeeltelijke doorhaling, eigendomsvoorbehouden, …;
 Gedeeltelijke aanlevering van statistieken, SLA, opleiding, kennisoverdracht en
gebruikershandleiding.
Voorzien voor 2017:
 (Verder) Analyseren, ontwikkelen, testen van de wettelijk vereiste aanpassingen van
volgende functionaliteiten:
o De aanpassing naar algemene consulteerbaarheid van het pandregister;
o Het niet opnemen van de verpanding van schuldvorderingen, verpanding van
bankrekeningen en financiële instrumenten;
o De uitwerking van overdracht/ afstand van rang voor pandrechten;
o De uitwerking van de registratie, het raadplegen, het wijzigen, het
verwijderen, het overdragen/ afstaan van rang van eigendomsvoorbehoud;
o De invoer van de meest veilige unieke sleutel; de UUID;
o De invoer van een systeem dat bezoekers laat betalen voor een overzicht van
pandrechten;
o Aanlevering van statistieken, SLA, opleiding, kennisoverdracht en
gebruikershandleiding.
 Het in productie stellen van de applicatie van zodra het wetgevend kader in orde is.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Digitalisering van het pandregister, dat een volledige cloud toepassing is.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Grootgebruikers kunnen betalen via een provisierekening.
 Naast inpandgeving kunnen ook eigendomsvoorbehouden digitaal geregistreerd
worden.
 De privacy van alle gebruikers wordt gegarandeerd door de betalende zoekopdracht.

224

7.2.10 Organisatieontwikkeling (I3)

Artikel 55. Verder ontwikkelen van de organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: STROOMLIJNEN VAN DE VERSCHILLENDE INITIATIEVEN OMTRENT DE
PROFESSIONALISERING VAN DE FIN SHOP 'S VAN DE ADMINISTRATIE PATRIMONIUMDIENSTEN EN HET
INVESTEREN IN INITIATIEVEN OM TOT SYNERGIE TE KOMEN

In de voorbije jaren zijn er verschillende herstructureringen binnen de AAPD gebeurd. Ondertussen is
de maatschappij meer en meer digitaal geëvolueerd. Het bereiken van een synergie binnen
specifieke processen is een uitdaging in 2017.
Initiatief 1: Professionaliseren van de Fin Shops (administratie:
Patrimoniumdiensten)
Omschrijving van het initiatief:
De professionalisering van de Fin Shops optimaliseren door verschillende initiatieven te
harmoniseren:






Een nieuwe website voor online openbare verkopen creëren;
Een toezicht – en controlesysteem implementeren wat betreft de integriteit van de
medewerkers;
Een businessplan opstellen dat het geheel van het project beschrijft (strategie op
korte en middellange termijn, activiteiten, beheer van de human resources en
budgetten);
De inhuldiging van de Fin Shops organiseren (Bornem en Gembloux).

Context:
Als gevolg van de Copernicus en Coperfin herstructureringen werd beslist om, met het oog
op een professionalisering, de bevoegdheden van de vroegere domeinkantoren op te splitsen
tussen 3 administraties van de AAPD: Rechtszekerheid, Niet-fiscale invordering en
Patrimoniumdiensten. Een van deze competenties is de verkoop van roerende goederen.
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van
de federale Staat heeft de opdrachten van de Patrimoniumdiensten in deze materie
uitgebreid. Wij spreken nu over de realisatie van de roerende goederen daar wij de verkoop,
de recyclage, de administratieve overdrachten en de vernietiging van de roerende goederen
uitvoeren.
In mei 2014 werd, als gevolg van een nieuwe herstructurering, de administratie Niet-fiscale
invordering geïntegreerd in de AAII. Deze herstructurering heeft geleid tot het ontstaan van
4 kantoren van de Patrimoniumdiensten. Deze kantoren behandelden alle opdrachten van de
Patrimoniumdiensten, zijnde het beheer van de erfloze nalatenschappen, het beheer van
onroerende goederen en de realisatie van roerende goederen.
Als gevolg van de voortdurende nood tot professionalisering zullen deze kantoren gesloten
worden en werden hun bevoegdheden verdeeld over kantoren met een unieke bevoegdheid.
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Teneinde de Fin Shops te optimaliseren zijn er in 2017 vier luiken te beheren om de
verschillende initiatieven van de Fin Shop te harmoniseren:
1. Luik 1: Een businessplan opstellen teneinde een strategische visie te ontwikkelen.
2. Luik 2: De oprichting van twee nieuwe Fin Shops, met inbegrip van de inhuldiging, is
het resultaat van verschillende herstructureringen.
3. Luik 3: Vanaf 1 januari 2015 realiseert Fin Shop Brussel online openbare verkopen via
EBAY. Deze oplossing geeft verschillende problemen waarvan de voornaamste zijn:
a. De algemene verkoopvoorwaarden van de site EBAY komen niet overeen
met de verkoopvoorwaarden van de Patrimoniumdiensten;
b. De op elke verkoop vooraf genomen kosten weerhoudt ons om goederen
van bepaalde opdrachtgevers via EBAY te verkopen;
c. De afstemming van de bedragen op de PayPalrekening met de geregistreerde
stukken in SAP is niet mogelijk als gevolg van de vooraf aangerekende kosten
door EBAY en PayPal.
Dit is de reden waarom wij in 2017 een nieuwe website voor de online openbare
verkopen ontwikkelen.
4. Luik 4: In de Domeinkantoren, de vroegere kantoren van de Patrimoniumdiensten,
zijn er in het verleden verschillende disciplinaire en/of gerechtelijke dossiers
geweest. Om deze problemen in de toekomst te vermijden, werd beslist om een
toezicht- en controlesysteem op verschillende niveaus te implementeren.

Doelstelling:
1. Luik 1: Het opstellen van een businessplan heeft als doel wat nu wordt toegepast in
perspectief te brengen met de toekomstige strategische visie.
2. Luik 2: De inhuldiging van de Fin Shops (Bornem en Gembloux) verzekert de
openbaarheid van de nieuwe Fin Shops.
3. Luik 3: De ontwikkeling van een nieuwe website voor online openbare verkopen zal
toelaten om:
 De kosten verbonden aan het gebruik van EBay te vermijden;
 De publicatietermijnen van onze aanbiedingen in functie van het soort
voorwerpen te kiezen;
 De goederen van opdrachtgevers te verkopen die hun opbrengsten ontvangen
alsof er geen abonnements-, publiciteits- en commissiekosten gefactureerd
werden;
 Onze facturen in SAP-FedCom op elkaar af te stemmen en aan te zuiveren;
 Onze verkoopvoorwaarden toepassen en meer bepaald de verkoop zonder
garantie. Dit laat toe een gelijkheid tussen onze verkopers te handhaven zonder
onderscheid te maken wat betreft de gekozen verkoopwijze.
4. Luik 4: De integriteitscontrole verzekert het respect van de waarden van de FOD
Financiën doorheen de toepassing van de interne werkprocedures, de integratie van de
boekhouding in het SAP-FedComsysteem, de implementatie van de maatregelen van
interne controle.
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Gerealiseerd in 2016:
1. Luik 1: Benchmarking met het centrum voor realisatie van roerende goederen in
Nederland;
2. Luik: Het bestek werd opgemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe website voor
online openbare verkoop. Dit bestek werd neergelegd bij de Inspectie van Financiën,
werd goedgekeurd en recent gepubliceerd.
Voorzien voor 2017:
1. Luik 1: Opmaak van een businessplan:
1. Opmaak van een businessplan;
2. Implementatie van de strategische visie.
2. Luik 2: Inhuldiging van de Fin Shops (Bornem en Gembloux):
1. Vergaderingen met de dienst OCC van de AAPD teneinde de verschillende
acties met het oog op de inhuldiging van de Fin Shops, voorzien in juni, te
organiseren;
2. Inhuldiging.
3. Luik 3: Ontwikkeling van een nieuwe website voor de online openbare verkopen:
1. Vanaf 23 februari, de offertes analyseren;
2. Het toewijzingsdossier neerleggen bij de Inspectie van Financiën;
3. De aanbesteding toekennen;
4. De ontwikkeling opvolgen;
5. De website testen;
6. De website in productie plaatsen;
7. De medewerkers vormen;
8. De openbare verkopen online publiceren.
4. Luik 4: Integriteitscontrole:
1. Het personeel vorming geven m.b.t. de nieuwe werkmethoden en de
waarden van de FOD Financiën in herinnering brengen;
2. Opname van de boekhouding in het SAP-FedComsysteem vanaf de opening
van de twee nieuwe Fin Shops;
3. Implementeren van de controle van de toezichtambtenaren om de
3 maanden;
4. Een werkgroep oprichten teneinde de interne controle van het proces
“Realiseren van roerende goederen” uit te voeren;
5. De maatregelen van interne controle implementeren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
1. Luik 3: De ontwikkeling van de nieuwe website van de online openbare verkopen:
 De medewerkers zullen vorming krijgen om de nieuwe website te kunnen
gebruiken;
 Het gebruik van een eigen website zal toelaten om de verkopen te beheren met
respect van de voor de Fin Shops uitgeschreven interne procedures.
2. Luik 4: Integriteitscontrole:
 De medewerkers zullen vorming krijgen over de nieuwe werkprocedures.
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8

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE THESAURIE

8.1 Inleiding
Binnen de FOD Financiën biedt de Algemene Administratie van de Thesaurie ondersteuning voor
activiteiten die een algemene expertise in financiële aangelegenheden vereisen.
In 2016 werd de aanzet gegeven tot een strategisch denkproces, met als doel de organisatiestructuur
te laten evolueren en meer op de processen af te stemmen. Dit heeft geleid tot een nieuwe structuur
van vijf diensten: ‘Controle van de Financiële Instrumenten en Instellingen’, ‘Financiële Verrichtingen
van de Schatkist’, ‘Deposito- en Consignatiekas’, ‘Internationale en Europese Financiële
Aangelegenheden’ en ‘Koninklijke Munt van België’. Tegelijk werd een centrale dienst opgericht
belast met alle juridische aangelegenheden, deel van ‘Operationele Expertise en Ondersteuning’. Het
Agentschap van de Schuld werd omgevormd tot instelling van openbaar nut en heet voortaan
‘Federaal Agentschap van de Schuld’.
Om haar verplichtingen jegens staat en burger beter te vervullen, wil de AA Thesaurie haar efficiëntie
en effectiviteit aanzienlijk verbeteren, en ook de kwaliteit van haar dienstverlening aan diverse
stakeholders verhogen. Deze doelstellingen worden concreet gemaakt door de processen verder op
de organisatiestructuur af te stemmen, en de processen zelf te optimaliseren.
In 2017 wordt bijzondere aandacht gegeven aan volgende initiatieven:







het aanleggen van een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner);
het versterken van interventies in de strijd tegen terrorismefinanciering (FATF);
het uitbreiden van de bevoegdheden van het Garantiefonds en de integratie van het Fonds
ter bescherming van Deposito’s en Financiële Instrumenten (FIF);
het reorganiseren van de Deposito- en Consignatiekas;
het herstructureren van de Koninklijke Munt van België;
het vestigen van controle over bepaalde fondsen of institutionele beleggingsmaatschappijen.

De AA Thesaurie wil een innovatieve organisatie zijn die actief haar werkprocessen digitaliseert, om
zowel haar dienstverlening als haar efficiëntie te verbeteren. Dit zal vooral een inspanning vragen bij
het archiveren van dossiers en het scannen van bestaande papieren dossiers.
Ten slotte hecht de AA Thesaurie belang aan het welzijn van haar medewerkers. Daarom ligt de focus
op verschillende transversale projecten zoals kennismanagement, succession planning, het beheer
van kritieke functies en de definitie van technische vaardigheden. Zo worden, in een context van
besparingen, de beschikbare middelen beter gebruikt voor de noden en vaardigheden van de
medewerkers.
Initiatieven ter verbetering van de interne controle worden genomen op basis van voorstellen van de
interne auditor die wordt toegewezen aan de AA Thesaurie.
De volgende pagina’s van het bestuursplan 2017 gaan dieper in op de concrete initiatieven die
worden uitgevoerd, rechtstreeks, of als deel van de transversale doelstellingen van het departement.
Alexandre DE GEEST, Administrateur-Generaal van de AA Thesaurie
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8.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
8.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)

Artikel 28. Verbeteren van de controleopdrachten
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPZETTEN CONTROLEACTIE BIJ SOMMIGE INSTELLINGEN
Initiatief 1: Opzetten van een controle GVBF, private privaks en institutionele
beveks
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 was de AA Thesaurie verantwoordelijk voor de toepassing van het KB van 9
november 2010 over Gespecialiseerde VastgoedBeleggingsFondsen (GVBF); het inschrijven
en – bij overtredingen – het schrappen van GVBF’en op een lijst voor een fiscaal gunstige
regeling.
Voorzien voor 2017:
De dienst OEO – Juridische Expertise zal een controle door de AA Thesaurie oprichten (Dienst
Controle Financiële Instrumenten en Instellingen) op de naleving van de wettelijke
voorschriften door de AICB (alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen), GVBF
(gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen) en private privaks, als deel van de uitoefening
van hun activiteiten en hun fiscaal gunstregime, en dit zoals bepaald door het KB van 9
november 2016 betreffende gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.
Ook wordt een controle opgezet voor institutionele instellingen voor collectieve belegging
met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, zoals geregeld door het KB van 7
december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met
een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve
belegging in de categorie van toegelaten beleggingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 2°,
van de wet van 20 juli 2004. Het regelgevend kader van het genoemde KB van 7 december
2007 zal hiertoe worden aangepast.
Een werkgroep zal de controleprocedures van private privaks onderzoeken.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Dit is een nieuwe activiteit voor de dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen.
De controle moet effectief zijn voor het einde van het 3e trimester 2017.
Deze nieuwe activiteiten vereisen expertise en nieuwe specifieke bevoegdheden, door een
nieuwe regelgeving (GVBF) of door de regelgeving aan te passen (AICB).
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Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING 2: DEELNEMEN EN BIJDRAGEN AAN FORA EN VERGADERINGEN IN
FEDERALE , EUROPESE EN INTERNATIONALE INSTELLINGEN
Initiatief 1: Toetreden België tot de AIIB: toetredingsproces finaliseren en eerste
deelname maximaliseren
Gerealiseerd in 2016:
In september 2016 diende België zijn officiële kandidaatstelling in bij de AIIB (Asian
Infrastructure Investment Bank).
Voorzien voor 2017:
Zoals vermeld in de beleidsnota van de minister van Financiën, is het de ambitie van België
om toe te treden tot de Asian Infrastructure Investment Bank. IEFA zal dit toetredingsproces
in goede banen leiden en daarna het beheer van de Belgische deelname op zich nemen.
In 2017 zullen de nodige procedurele en wetgevende stappen worden afgewerkt voor de
toetreding van België in de Asian Infrastructure Investment Bank, te beginnen met de
formele toetredingsaanvraag en onderhandelingen over onze deelname.
Effectieve toetreding gebeurt in 2018.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
IEFA zal dit toetredingsproces in goede banen leiden en daarna het beheer van de Belgische
deelname op zich nemen. Dit betekent dat IEFA de Belgische standpunten over de
beleidsbeslissingen van de AIIB zal voorbereiden en verdedigen.

Artikel 30. Verder inzetten op fraudebestrijding
ORGANISATIEDOELSTELLING 3: MEEWERKEN AAN DE UITWISSELING , DE VERZAMELING EN DE
ANALYSE VAN DE INFORMATIE OVER DE FINANCIERING VAN HET TERRORISME

Initiatief 1: Centraal Aanspreekpunt (CAP)
Gerealiseerd in 2016:
De Nationale Bank werd door de wet van 14 april 2011 belast met de oprichting van een CAP,
waar de declaranten hun lijsten aangeven van cliënten en de bankrekeningnummers waarvan
deze eigenaar of mede-eigenaar zijn, alsook van de soorten contracten die deze cliënten met
de declaranten hebben afgesloten. Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is dus een register dat
de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat van natuurlijke personen en
rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, bij financiële instellingen in België.
De FOD Financiën, de FOD Justitie en de NBB namen in 2016 contact om de voorwaarden van
de hervorming van het CAP te bepalen. De wet werd herzien door de Nationale Bank van
België, en in een interkabinettaire werkgroep behandeld. De tekst staat nog steeds ter
discussie, wat betreft de verdeling van consultatiekosten (geblokkeerd door FOD Justitie).
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Voorzien voor 2017:
Het publiceren van de wet en koninklijke besluiten over de functionering van het CAP zal in
2017 gebeuren, volgens de voortgang van de interkabinettaire besprekingen. Als deel van de
inwerkingtreding, zullen overeenkomsten worden gesloten met de nieuwe gebruikers (FOD
Justitie, notarissen, CFI …).Tegelijk en na de stemming van de genoemde wet, zal de ICTontwikkeling van de toepassing bij de NBB gebeuren. De duur van deze ontwikkeling wordt
geschat op 12 maanden.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Controle van de voorziene wettelijke verplichtingen is toegekend aan de AA Thesaurie. Dit is
een nieuwe activiteit voor de dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen. Er
moeten nieuwe procedures worden opgesteld en personeel aangeworven of opgeleid
worden voor de uitvoering van deze nieuwe taken. De controle moet effectief zijn voor
31.01.2018.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Toegang tot het CAP wordt uitgebreid naar verschillende entiteiten (AA
Patrimoniumdocumentatie, AA Inning & Invordering, AA Douane & Accijnzen, notarissen,
FOD Justitie …)

Initiatief 2: UBO-register
Gerealiseerd in 2016:
De verordening van 1 december 2016 vestigt een Ultimate Beneficial Owner register (UBOregister), in toepassing van Artikel 30 van de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn.
De omzetting van deze richtlijn naar Belgische wetgeving werd voorbereid in 2016 door een
werkgroep voorgezeten door de AA Thesaurie met vertegenwoordigers van de NBB, de FSMA
en de CFI. De omzettingswet treedt normaal ten laatste in juni 2017 in werking. In
voorbereiding op deze inwerkingtreding werd ook een KB houdende het functioneren van
het UBO-register opgesteld.
Het doel van dit project en van het Ultimate Benificial Owner Register (UBO-register) is elke
in België gevestigde vennootschap verplichten om alle uiteindelijk begunstigden aan te
geven.
Voorzien voor 2017:
In 2017 treden de wet en het KB (deels) in werking. Er moet controle komen op de toegang
tot het register en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens.
De technische ontwikkelingen van de ICT-toepassing worden gestart begin 2017 (maart). De
ontwikkelingstijd wordt geschat op 12 maanden.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Er moeten medewerkers ingezet worden om de ingevoerde gegevens te controleren en de
wettelijke voorziene sancties toe te passen.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
Entiteiten die onder dit wettelijk project vallen moeten informatie over hun uiteindelijk
begunstigden verzamelen en dit invoeren in het UBO-register.
Het betreft een nieuwe toepassing waarvoor nieuwe samenwerkingsakkoorden tussen de
partners moeten worden gesloten.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: EVALUEREN VAN DE INTERNE ORGANISATIE VOOR HET BEHANDELEN
VAN DE STRIJD TEGEN HET WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME EN PROLIFERATIE VAN
MASSAVERNIETIGINGSWAPENS

Initiatief 1: Strijd tegen terrorismefinanciering (FATF)
Gerealiseerd in 2016:
Op 1 juli 2016 werd de AA Thesaurie aangeduid als hoofd van de FATF-delegatie (Financial
Action Task Force) en nam ze de rol van CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) over
als centraal aanspreekpunt voor de andere leden van de Belgische delegatie, de controleinstanties en de FATF zelf.
Voorzien voor 2017:
De dienst OEO-Juridische Expertise is aangeduid als hoofd van de FATF-delegatie voor België.
Haar opdrachten zijn de volgende: uitwisselen, verzamelen en analyseren van informatie,
vestigen van nationale en internationale samenwerkingen en opstellen monitoringsrapport.
In 2015 werd België onder verhoogd toezicht geplaatst nadat FATF gebreken had vastgesteld.
Onder dit verhoogd toezicht moest België regelmatig verslag uitbrengen over haar strategie
om de vastgestelde gebreken aan te pakken, alsook over het in praktijk brengen en de
evolutie van deze aanpak.
Een eerste monitoringverslag werd in maart 2016 afgeleverd. In 2017 zal het tweede verslag
in maart en het derde verslag in december aan de FATF worden overgemaakt. Bij het
afleveren van het derde verslag moet België een nieuwe technische conformiteitsrating
vragen. Dit betekent dat België moet beschrijven hoe ze aan elk evaluatiecriterium
beantwoordt, voor alle 40 aanbevelingen en hoe ze tegemoetkomt aan de gebreken
vastgesteld in het Mutual Evaluations Report (MER) van 2015.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het betreft een nieuwe opdracht voor de dienst OEO-Juridische Expertise: vorming van de
beoordelaars te overwegen gezien België 5 of 6 beoordelaars moet voorzien in juli 2017.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De AA Thesaurie vervangt de CFI als een centraal aanspreekpunt voor de andere leden van
de Belgische delegatie, de toezichthoudende autoriteiten en de FATF zelf.
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8.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)

Artikel 31. Documenten elektronisch beschikbaar maken
ORGANISATIEDOELSTELLING 5: UITBREIDEN VAN GEGEVENSOPVRAGING OVER SLAPENDE TEGOEDEN
VIA MY MINFIN
Initiatief 1: BBF MyMinfin
Gerealiseerd in 2016:
Dit initiatief was voor 2016 gepland (zie bestuursplan AA Thesaurie 2016). Het
toepassingsgebied is aanzienlijk verminderd. Alleen de toegang tot het MyMinfin-portaal
voor mandaathouders en bedrijven betreffende gegevens voor de interventie van het
Bijzonder Beschermingsfonds (nu Garantiefonds) bleef behouden. De ontwikkeling werd eind
2016 gestart.
Voorzien voor 2017:
Toegang tot het MyMinfin-portaal wordt aan mandaathouders en bedrijven gegeven.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De gegevens worden rechtstreeks door de mandaathouders of bedrijven ingegeven en dit
gebeurt niet langer handmatig waardoor het werk en de kans op fouten verminderen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 De mandaathouders voeren rechtstreeks de gegevens in MyMinfin in voor de
rechthebbenden die ze vertegenwoordigen.
 De vennootschappen kunnen eveneens rechtstreeks hun gegevens invoeren in
MyMinfin.

Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 6: VERBETEREN EN GEBRUIKSVRIENDELIJKER MAKEN VAN FISCONET+ EN
ONDERZOEKEN VAN DE DOCUMENTEN DIE OP FISCONET + MOETEN GEPLAATST WORDEN ZODAT ER
GEEN VERSCHILLENDE VERSIES VIA VERSCHILLENDE COMMUNICATIEKANALEN MEER VERSPREID
WORDEN

Initiatief 1: Ontwikkelen financiële databank in Fisconet+
Gerealiseerd in 2016:
Een vertegenwoordiger van de dienst OEO - Juridische expertise en van de dienst OCC namen
deel aan de stuurgroepen georganiseerd door de SD BEO.
Voorzien voor 2017:
Doel van onze deelname aan dit project is om de bijdragen van de AA Thesaurie aan wet- en
regelgeving zichtbaarder en toegankelijker te maken voor alle betrokkenen binnen en buiten
de FOD Financiën.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De interne en externe zichtbaarheid van de AA Thesaurie verhogen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Een bijkomende financiële informatiebron.
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8.2.3

Financiering (R3)

Artikel 35. Zorgen voor een optimale financiering van de Staat
ORGANISATIEDOELSTELLING 7: OPVOLGEN VAN DE BESCHERMING VAN DE SPAARDER, DE BELEGGER
EN DE VERZEKERDE

Initiatief 1: Optimaliseren beheer activa DCK
Voorzien voor 2017:
Volgens rendabiliteitsprojecties van de Deposito- en Consignatiekas zoals voorgesteld in het
strategisch seminarie N1 van de AA Thesaurie, verwacht DCK een ‘inkomen’ van € 33.000.000
(door te besparen op rentelasten omwille van het ter beschikking stellen van deposito’s aan
de staat).
Volgens de cashflowprognoses voorzien voor 2017, kan een verhoging van 18% van dit
bedrag van € 33.000.000 verwacht worden, tot € 39.000.000.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een kwantitatieve doelstelling geeft de medewerkers een beter besef van de economische
impact van hun administratie.

Initiatief 2: Hervorming Garantiefonds
Voorzien voor 2017:
Het Garantiefonds moet worden hervormd ten gevolge van institutionele veranderingen
(verlaten DCK), van de invoering van een nieuwe richtlijn op depositogaranties en de
vaststelling van richtsnoeren voor de interpretatie van de EBA (Europese Bankautoriteit).
Voorts wordt het Fonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten (FDFI) ontbonden en
door het Garantiefonds overgenomen, die nieuwe bevoegdheden krijgt (bescherming van
beleggers) en nieuwe activiteiten zal ontwikkelen (stress tests).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Nieuwe opdrachten voor het Garantiefonds zijn vastgelegd.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Door het verdwijnen van het FDFI, blijft er maar één gesprekspartner, namelijk het
Garantiefonds.
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8.2.4 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 8: OPVOLGEN TWEEJAARLIJKSE TEVREDENHEIDSENQUÊTE DOOR
CONCRETE VERBETERACTIES MET EEN DUIDELIJK TIJDSPAD

Initiatief 1: Verhogen personeelstevredenheid
Gerealiseerd in 2016:
Resultaat tevredenheidsenquête: 62% van het personeel is tevreden.
Voorzien voor 2017:
Net als andere AA en SD is de AA Thesaurie bekommerd om de tevredenheid van haar
medewerkers. Ondanks de drukke overgangsperiode in 2016 (nieuwe AdministrateurGeneraal, volledige herziening van de organisatiestructuur), waren de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek 2016 positief.
In 2017 wordt bijzondere aandacht besteed aan de tevredenheid van personeel, die wordt
opgenomen in de doelstellingen van de verschillende subadministraties van de AA Thesaurie.
Hierbij wordt hoofdzakelijk gefocust op de flexibiliteit van en voor de medewerkers, meer
transparantie en meer constructieve feedback tussen medewerkers onderling, en tussen
medewerkers en hun leidinggevenden.
Elke algemene administratie en stafdienst zal focusgroepen organiseren, samengesteld uit
een representatieve selectie medewerkers.
Deze focusgroepen zullen een of meerdere vooraf bepaalde thema’s bespreken:
ongeoorloofd gedrag, motivatie, absenteïsme, stress, werklast, organisatorische aspecten …
Op basis van de focusgroepsverslagen zal elke entiteit een concreet actieplan opstellen.

Artikel 37. Verhoging van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 9: AFSTEMMEN VAN HET PERSONEELSBELEID OP DE NODEN VAN DE
ORGANISATIE EN MAXIMAAL REKENING HOUDEN MET DE VERWACHTINGEN VAN DE
PERSONEELSLEDEN

Initiatief 1: Succession Planning
Gerealiseerd in 2016:
Sinds mei 2016 ontwikkelt de AA Thesaurie "haar" successieplanning, geïnspireerd door de
methodologie aanbevolen door de SD P&O, maar op eigen ritme en volgens een eigen
agenda.
1.
Op basis van de grafiek van het organogram mei 2016, werd een telling gehouden
van komende pensioneringen, tot in 2021.
2.
Voorspellingen van vertrek van kritische functies/ leidinggevenden.
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3.

Visualisatie van personeelsbewegingen en anticipatie op kennisoverdracht.

Voorzien voor 2017:
De stappen genomen in 2016 resulteerden in een uitgebreid en gedetailleerd organigram van
de AA Thesaurie en geeft een exhaustief overzicht van de verschillende afdelingen en hun
functionele hiërarchie.
Dit organigram wordt geconsolideerd met gegevens over de kritische functies en de
kerntaken en wordt maandelijks bijgewerkt.
Zo zorgt de AA Thesaurie voor continuïteit van de dienstverlening door vervanging en
kennisoverdracht te plannen van toekomstige gepensioneerden met een kritische functie
voor de organisatie van de AA Thesaurie.
De nodige promoties en bevorderingsprocedures zullen gemakkelijker worden
geïdentificeerd en zullen worden voorgesteld aan werknemers om de interne ontwikkeling
aan te moedigen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?

Zorgen voor continuïteit operationele diensten

Gestructureerd plannen van personeelsbehoeften
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8.2.5 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 10: REGELMATIG BIJSTUREN EN VERBETEREN VAN PROCESSEN DOOR
INFORMATIE UIT RAPPORTERINGEN VAN BEHEERSCONTROLE , UIT WERKLASTMETINGEN ( ZIE ARTIKEL
42) MAAR OOK UIT NOODZAAK (BV. DOOR WIJZIGENDE REGELGEVING OF VERANDERENDE
DOELSTELLINGEN ). HIERBIJ GAAN WE OP ZOEK NAAR RENDEMENTSVERBETERINGEN,
KOSTENBESPARINGEN , HET WEGWERKEN VAN BOTTLENECKS , VERBETERINGEN IN KWALITEIT VAN DE
GELEVERDE OUTPUT ...
Initiatief 1: BPM
Gerealiseerd in 2016:
Alle processen van de AA Thesaurie werden gemodelleerd, gedocumenteerd en gepubliceerd
in de ARIS-toepassing.
Voorzien voor 2017:
De organisatiestructuur van de AA Thesaurie is meer afgestemd op de segmentering van haar
activiteiten. De processen moeten volgens de gewijzigde organisatiestructuur worden
herschikt. Doel is het bereiken van een perfecte samenhang tussen de processen in
uitvoering en de diensten waar ze worden uitgevoerd. Dit om het geheel van
organisatorische processen, doelstellingen, indicatoren, beheerscontrole en interne controle
te synchroniseren.
Eenmaal deze fase is uitgevoerd, wordt de permanente verbetering begonnen via een
specifiek verbeteringstraject van de processen. Het verzamelen van operationele feedback,
wijzigingen en aanbevelingen, zullen mogelijke verbeteringen aan de processen genereren.
Dit wordt gekoppeld aan Artikel 43 (infra) om procesindicatoren te definiëren. Het zal
belangrijk zijn om te verifiëren dat de doelstellingen van het proces correct en kwalitatief zijn
gedefinieerd. De cel Beheerscontrole zal een kwaliteitscontrole uitvoeren op de
doelstellingen van de processen. Waar nodig worden verbeteringsvoorstellen voor
doelstellingen en indicatoren gemaakt en wordt een geoptimaliseerde versie in ARIS
gepubliceerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Elke dienst heeft haar eigen proces in plaats van verschillende activiteiten/
activiteitenblokken/ processen om onze core business uit te voeren.
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8.2.6 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING 11: BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERNE
CONTROLE SYSTEEM MET AANDACHT VOOR HET IDENTIFICEREN VAN DE KPI’ S EN KRI’ S, HET RISK
MANAGEMENT , DE EVALUATIE VAN DE CONTROLE -OMGEVING EN HET OPZETTEN VAN EEN
DOELTREFFEND MONITORINGSYSTEEM

Initiatief 1: Uitvoering Master Plan Interne Controle 2017 - 2018
Voorzien voor 2017:
Voor bestaand proces 135 zal de risicoanalyse en het actieplan meer in detail behandeld
worden. De werksessies met de verantwoordelijken per betrokken activiteitenblok zijn bezig.
Een opvolging van de nieuwe controlemaatregelen is voorzien.
De effectiviteit van deze nieuwe controlemaatregelen zal gerapporteerd worden bij elke
business review, in samenwerking met het expertisecentrum B&B en de diensten van de
voorzitter (SCC-BPM)
Twee actieplannen zullen in werking treden gedurende dit jaar:
 het eerste omvat de resultaten van de self-assessment oefening. Het doel is de
consolidatie en de toename van de resultaten in 2016.
 Het tweede zal gericht zijn op de risicoanalyse van de projecten van de AAThes
De sensibiliseringsacties betreffende de effectiviteit en de bruikbaarheid van SCI zullen ook
geïmplementeerd worden. Een presentatie van de interne beheerscontrole zal gepubliceerd
worden op het intranet van de AAThes. De infosessies zullen georganiseerd worden voor de
medewerkers en het middenkader.
Deze acties zijn gepland in het kader van het Masterplan 2017-2018 ICS.

Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING 12: INTEGREREN WERKLASTMETING ALS PERMANENT INSTRUMENT IN
DE PERSONEELSPLANNING

Initiatief 1: Werklastmeting
Voorzien voor 2017:
De AA Thesaurie wil een optimaal gebruik van de middelen die nodig zijn om haar
opdrachten te verwezenlijken. Ze wil zich een duidelijk beeld van de werklast vormen, om
objectiever de functionele behoeften te identificeren. Daarom werd de toepassing Register in
2016 reeds aangepast voor gebruik in 2017. In een eerste fase zal de werklast, verbonden
aan technische dossiers behandeld door de diensten OEO – Juridische Expertise en IEFA,
ingevoerd worden in dit instrument. Op basis van deze resultaten worden normen gebruikt
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om het nodige aantal voltijdse equivalenten (VTE) te schatten dat nodig is om de dossiers te
behandelen.

Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 13: UITROLLEN VAN DE BEHEERSCYCLUS TOT OP HET LAAGSTE NUTTIGE
NIVEAU

Initiatief 1: Beheerscontrole
Gerealiseerd in 2016:
Analyse van implementatie beheerscyclus tot op het laagste nuttige niveau bij de drie
operationele administraties (FSFM, IEFA, BET).
Voorzien voor 2017:
In 2017 zet de AA Thesaurie de initiatieven verder om haar beheerscyclus uit te rollen tot het
laagste nuttige niveau binnen de nieuwe organisatiestructuur, d.w.z. de diensten. De
uitvoering van de beheerscyclus en de opvolging zorgen ervoor dat de beheerscontrole is
verankerd binnen de AA Thesaurie en dat de kwaliteit blijft verbeteren. Er zijn stappen
genomen om de kwaliteit van het meetsysteem te verhogen, vooral om een rechtstreekse
link tussen de beheerscyclus en het proces te vestigen. Er moet voor worden gezorgd dat elk
activiteitenblok van een proces gedekt wordt door een doelstelling en een indicator. Dit
initiatief is bedoeld om de organisatiestructuur beter op haar processen af te stemmen.
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8.2.7 Goede regelgeving (K1)

Artikel 45. Vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 14: FORMULEREN EN ONTWIKKELEN VOORSTELLEN OM WET- EN
REGELGEVING TE HARMONISEREN EN VEREENVOUDIGEN

Initiatief 1: Vereenvoudiging regelgeving DCK
Gerealiseerd in 2016:
De reorganisatie van de Deposito- en Consignatiekas is een meerjarenproject, gestart in
2015.
De juridische en strategische analyses van de regelgeving van de DCK zijn reeds grotendeels
begonnen.
Voorzien voor 2017:
De reorganisatie van de DCK haar activiteiten en structuur (omvorming tot Administratieve
Dienst met Boekhoudkundige Autonomie, ADBA) wordt verdergezet in 2017.
Een herziening van alle wettelijke regelgeving bij de DCK zal het hele jaar 2017 duren en
voltooid zijn in december van dat jaar. Sommige bepalingen zijn verouderd en houden geen
rekening met recente ontwikkelingen zoals digitalisering, de nieuwe Europese richtlijnen (o.a.
strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering), modernisering van werkprocedures
(zoals samenwerking met Justitie voor faillissementsfondsen) …
Als deel van een uitgebreide reorganisatie van de Deposito- en Consignatiekas, zal de dienst
OEO - Juridische Expertise een modernisering en vereenvoudiging van alle wetgeving
uitvoeren, zodat het beantwoordt aan de eisen van een efficiënte administratie. Doel is alle
regelgeving te herzien om de interactie met burgers en bedrijven te verbeteren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Een codificatie en vereenvoudiging van de wetgeving DCK, gericht op gemoderniseerde en
gestroomlijnde processen, zal worden uitgevoerd door de dienst OEO - Juridische expertise.

Artikel 46. Versterken en vereenvoudigen van financiële regulering
ORGANISATIEDOELSTELLING 15: DEELNEMEN AAN INTERNATIONALE, EUROPESE EN FEDERALE
INITIATIEVEN : BANKWET , FINANCIËLE TRANSACTIETAKS …
Initiatief 1: Oprichten Staatsgarantie voor exploitanten kerncentrales
Gerealiseerd in 2016:
Na de voortijdige inwerkingtreding in België van het protocol van 2004, ontworpen om
nieuwe vormen van schade te waarborgen door de exploitanten van kerncentrales (milieu en
dertigjarige vervaltermijn), werkte de Belgische staat aan de ontwikkeling van een
staatsgarantie bij gebrek aan verzekeringsdekking op de privémarkt. Deze voortijdige
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inwerkingtreding is inmiddels verdaagd (wet van december 2016), maar België moet klaar
zijn met deze garantie vóór 1 januari 2018.
Hiertoe werden juridische adviseurs aangesteld, zijn onderhandelingen tussen verzekeraars
en exploitanten van kerncentrales begonnen en werden ontmoetingen georganiseerd met de
Europese Commissie - DG Concurrentie om de aspecten van staatssteun te bespreken.
Een project term sheet en een project KB zijn opgesteld.
Voorzien voor 2017:
Afronden onderhandelingen met Europese Commissie, finaliseren en publiceren wetteksten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Europese première
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Exploitanten van kerncentrales worden gedekt door een staatsgarantie in afwezigheid van
een privéverzekering en zo blijft hun werking legaal.
Initiatief 2: DEELNAME AAN EUROPESE OF FEDERALE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET
INVESTERINGSPLAN JUNCKER
Voorzien voor 2017:
Deze actie maakt deel uit van een zoektocht naar een betere samenwerking met
multilaterale investerings- en ontwikkelingsbanken, en naar meer betrokkenheid bij de
activiteiten van onze bedrijven, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst.
In 2017 wordt ingezet op het versterken van de rol van IEFA als focal point voor het European
Fund for Strategic Investments (EFSI) door een optimalisering van de informatieverstrekking
door IEFA aan de betrokken stakeholders. Dit zal gebeuren via het organiseren van
workshops en presentaties, met als doel het vergroten van de kennis van en de interesse in
de mogelijkheden die EFSI biedt in België om de investeringen te stimuleren.
Initiatief 3: Actieplan voor een betere samenwerking van Belgische regionale autoriteiten
verantwoordelijk voor exportbevordering met de ontwikkelingsbanken
Gerealiseerd in 2016:
Deze actie kadert in de visie aangaande het onderzoeken van een nog betere samenwerking
met de multilaterale investerings- en ontwikkelingsbanken om onze ondernemingen zo dicht
mogelijk te betrekken bij hun activiteiten, opgenomen in de bestuursovereenkomst.
Om de deelname van Belgische bedrijven en consultants aan de door ontwikkelingsbanken
uitgeschreven contracten te versterken, wordt een actieplan opgesteld in samenwerking met
de Belgische regionale instanties verantwoordelijk voor exportbevordering.
Voorzien voor 2017:
In 2017 wordt het actieprogramma samen met de regionale instanties uitgebreid.
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8.2.8 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
ORGANISATIEDOELSTELLING 16: DEELNEMEN AAN ONTWIKKELEN STRATEGIE EN EEN ROADMAP
VOOR DIGITALISERING VOOR DE VOLGENDE JAREN

Initiatief 1: Digitaal AA Thesaurie
Voorzien voor 2017:
Voortgang boeken door "quick wins" bij de digitalisering van onze interacties (intern en
extern), de dematerialisatie (paperless) van onze workflow en het implementeren van de
beslissingen van het Directie Comité.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Nieuwe werkcultuur en -methodes, intenser IT-gebruik
 Nieuwe processen of wijzigen bestaande processen

Wat verandert er voor externe stakeholders?
Aanbod digitale diensten blijft groeien.
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8.2.9 Kennisbeheer (I2)

Artikel 54. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING 17: MEEWERKEN AAN TRANSVERSAAL PROJECT KENNISMANAGEMENT
(SCC)
Initiatief 1: Kennismanagement
In het kader van het project kennisbeheer van de FOD Financiën, moet elke administratie
Gerealiseerd in 2016 (indien van toepassing):
Deelnemen aan de transversale werkgroep « Kennisbeheer »
Voorzien voor 2017:
 Uitvoeren van een inventaris van alle bestaande initiatieven omtrent kennisbeheer
 Op basis van de inventaris en de geïdentificeerde behoeftes (tevredenheidsenquête,
projecten, strategie) een voorstel tot actieplan ontwerpen. Dit actieplan zal worden
gepresenteerd tijdens het TOP FIN evenement en ter validatie en/of wijziging worden
voorgelegd aan het beheerscomité van de AAII
 Presenteren van een gedetailleerd voorstel aan het beheerscomité van de AAII. Dit
voorstel zal gebaseerd zijn op het actieplan en bevat concrete acties,
verantwoordelijken voor elke actie en een planning
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Betere kennisoverdracht tussen ambtenaren inzake technische aspecten
 Snellere vorming van nieuwe medewerkers
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8.2.10 Organisatieontwikkeling (I3)

Artikel 55. Verder ontwikkelen van de organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 18: REORGANISEREN VAN DE D EPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS
Initiatief 1: Reorganisatie DCK
Gerealiseerd in 2016:
Een eerste beschrijving van de inhoud: juridische en strategische analyses, high level
beschrijving van nodige IT-ontwikkelingen en formalisering van een planning.
Voorzien voor 2017:
De Deposito- en Consignatiekas wil haar processen van borgtochten, consignaties en
deposito’s geheel digitaliseren. Er wordt komaf gemaakt met ‘papieren’ dossiers via één
enkele wijze van dossierbehandeling.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De tijdswinst door de digitale behandeling van dossiers zal de werklast verminderen. Het
redundant personeel wordt herschikt binnen de AA Thesaurie of de FOD Financiën.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De behandeling van dossiers, waaronder terugbetalingen of eventuele betalingen, zal heel
wat sneller verlopen.

Initiatief 2: KMB reorganiseren en omvormen tot ADBA – Stopzetten van haar
activiteiten door openbare aanbestedingen - Verdwijnen van het Muntfonds
Voorzien voor 2017:
Sinds enkele jaren neemt de vraag naar circulatiemunten alsmaar af. Het rechtstreekse
gevolg is een sterke daling van het te slaan volume. De eisen voor een beter beheer en een
vermindering van de staatskosten zetten de minister van Financiën aan om het beheer van
de KMB (Koninklijke Munt van België) te herzien.
Daartoe wil de minister van Financiën de administratieve organisatie van de KMB
rationaliseren, de structuur vereenvoudigen en de organisatie tot ADBA (Administratieve
Dienst met Boekhoudkundige Autonomie) omvormen. Hierbij wordt de regelgeving herzien.
De productie (muntslag) en commerciële activiteiten (herdenkingsmunten) kunnen worden
uitbesteed namens de KMB of worden overgedragen aan derden. De KMB behoudt haar
activiteiten voor kwaliteitscontrole (bestrijding valsemunterij) en voor vertegenwoordiging
op internationaal niveau…
Het Muntfonds, die de financiële relatie tussen de Koninklijke Munt van België en de
Nationale Bank van België verzorgde, verdwijnt. Deze activiteiten worden overgenomen door
de KMB. De obligaties van het Muntfonds worden gegarandeerd door de staat.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Na de sluiting van het muntslagatelier en het stopzetten van een deel van de activiteiten van
de KMB, zullen een aantal medewerkers worden herplaatst binnen de FOD Financiën.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Introductie van een nieuwe gesprekspartner voor de stopgezette activiteiten.

ORGANISATIEDOELSTELLING 19: STROOMLIJNEN VAN DE VERSCHILLENDE INITIATIEVEN ROND
HERSTRUCTURERING OF HERGROEPERING VAN DIENSTEN / TEAMS
Initiatief 1: Nieuw betaalsysteem voor BBF en Pandora
Voorzien voor 2017:
Het doel van dit project is niet langer gebruik maken van het mainframe (afgeschaft in 2018)
voor de betalingen van BBF en Pandora, en daarom een nieuw programma te ontwikkelen
die de taken van het mainframe overneemt.

ORGANISATIEDOELSTELLING 20: SAMENWERKING BEVORDEREN INTERN EN MET ANDERE FEDERALE
OVERHEIDSDIENSTEN INVESTEREN IN INITIATIEVEN DIE ER OP GERICHT ZIJN TOT SYNERGIE TE KOMEN

Initiatief 1: Samenwerking met/ondersteuning van andere administraties FOD
Financiën
Gerealiseerd in 2016:
Een eerste samenwerking op vlak van verrekenprijzen tussen de AA Thesaurie (Agentschap
van de Schuld) en de AA Fiscaliteit vond plaats in dossiers waar de vaardigheden en expertise
van de medewerkers van de AA Thesaurie nodig waren (financiële expertise).
Voorzien voor 2017:
Er wordt een samenwerking overeengekomen tussen het Federale Agentschap van de
Schuld, de AA Thesaurie en de AA Fiscaliteit om deze samenwerking te formaliseren en
mogelijk te maken.
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9

STAFDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE

9.1 Inleiding
De Stafdienst Personeel & Organisatie omschrijft zijn missie als volgt: “Het binnen de beschikbare
middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de juiste mensen
opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten hun beoogde opdrachten efficiënt en doeltreffend
kunnen uitvoeren”. Dit wordt in de praktijk omgezet door de toepassing van drie processen: het
personeelsplan, de loopbaan en de opleiding/ontwikkeling.
In 2017 concentreert de Stafdienst Personeel en Organisatie zich op het welzijn en op de
organisatiecultuur. Het doel van die initiatieven bestaat erin om bij de FOD Financiën een moderne
arbeidsomgeving te scheppen om nieuw talent aan te trekken en om de motivering van de
medewerkers te waarborgen/verbeteren. Op die manier wil P&O ook het absenteïsme beperken met
behulp van innoverende methoden in de manier van werken: Telewerk, Dynamic Office, Flexwerk,
enz.
De Stafdienst Personeel & Organisatie richt zich ook op de ontwikkeling van de medewerkers. In
2016 hebben de entiteiten hun opleidingsbehoeften verstrekt. Hun aanvragen moeten worden
beantwoord door het ter beschikking stellen van nieuwe tools. Het accent zal eveneens worden
gelegd op de kwaliteit van de ontwikkelingstrajecten.
Ten slotte wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan de werving en de planning van het
personeel. Het doel is om de wervingen te verbeteren en te waarborgen dat aan de behoeften van
de klanten wordt voldaan.
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9.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
9.2.1 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET WELZIJN EN DE ORGANISATIECULTUUR BLIJVEN STIMULEREN
Het verwachte effect is een grotere flexibiliteit van de medewerkers van de FOD Financiën.
Tegelijkertijd zou dit het absenteïsme kunnen verminderen en een betere werksfeer scheppen.
Initiatief 1: De acties voor de bevordering van de bedrijfscultuur ontwikkelen door
middel van het concept “Huis van het werkvermogen”
Gerealiseerd in 2016:
Een groep studenten heeft een analyse uitgevoerd van de bedrijfscultuur bij de FOD
Financiën en heeft aanbevelingen geformuleerd.
Voorzien in 2017:
Een transversale werkgroep zal actieprioriteiten voorstellen en illustreren met behulp van
het concept “Huis van het werkvermogen”. Dat concept illustreert hoe de werkgever en de
medewerker kunnen samenwerken aan het behoud en de verbetering van het
werkvermogen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het welzijn (arbeidsomstandigheden, normen en waarden, competenties en gezondheid) en
de werktevredenheid verbeteren. Zorgen voor meer betrokkenheid van de personeelsleden.
Initiatief 2: Ervoor zorgen dat teambuildings worden georganiseerd
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 heeft de FOD Financiën acties gevoerd om teambuildings te organiseren door het
verstrekken van een jaarbudget aan de teamchefs.
Voorzien in 2017:
Er zal een monitoring van de geplande teambuildings worden uitgevoerd en wij zullen een
inventaris van mogelijke teambuildings voorstellen om de teams te inspireren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een grotere samenhang onder de medewerkers.
Initiatief 3: De werkflexibiliteit van de medewerkers verhogen ten aanzien van het
vorige jaar
Gerealiseerd in 2016:
De medewerkers en de teamchefs werden gesensibiliseerd voor de voordelen van telewerk.
In samenwerking met de BUPA Fiscaliteit hebben wij een workshop over flexibiliteit
ontwikkeld.
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Voorzien in 2017:
Wij zullen nagaan of het mogelijk is om dat soort workshop uit te breiden tot de andere
entiteiten van de FOD Financiën. In de proeffase bij de AA Fiscaliteit gaan we een spel
ontwikkelen op basis van het “huis van het werkvermogen”. Het einddoel bestaat erin een
charter, eigen aan het team, over de flexibiliteit op te stellen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een grotere flexibiliteit.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: ACTIES ONDERNEMEN OM HET SEDENTAIR LEVEN VAN DE
MEDEWERKERS VAN DE FOD FINANCIËN TE BESTRIJDEN.
Door deze acties sturen we aan op een gezonder leven van onze medewerkers. De impact op lange
termijn is het waarborgen van een betere gezondheid en dus het verminderen van het ziekterisico en
het onder controle houden van het absenteïsme.
Initiatief 1: Het sportaanbod in de provincies blijven verhogen (deelnemers,
coaches en zalen)
Gerealiseerd in 2016:
De mogelijkheden om bij de FOD Financiën sport te beoefenen zijn toegenomen.
Ondernomen acties :







Een verhoogde zichtbaarheid van het aanbod: een gedetailleerde beschrijving van de
activiteiten op het intranet
Communicatie over de acties via verschillende kanalen (bijv. : artikels in fininfo)
Interfederale samenwerking
Evenementen die tot doel hebben sport te promoten binnen de FOD Financiën
Mogelijkheid voor spontane kandidatuurstelling als coach
Terbeschikkingstelling van vrije ruimtes, geschikt voor zachte sportieve activiteiten

Voorzien in 2017:
Het doel is om in 2017 in dezelfde zin voort te doen, met name door de uitbreiding van de
activiteiten in de provincies en de toename van het aantal coaches. Wij zullen ook een
online-tool invoeren “Sport on Job” die alle activiteiten omvat.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een uitgebreider aanbod om sport te beoefenen bij de FOD Financiën. De tool zal zorgen
voor meer gemak in de inschrijvingsformailiteiten, de activiteiten worden toegankelijker.

Initiatief 2: Organisatie van de Move Week 2017
Gerealiseerd in 2016:
Er werd bij de FOD Financiën een Move Week georganiseerd. Het ging om de derde editie.
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Voorzien in 2017:
De Stafdienst Personeel & Organisatie zal de 4e editie van de Move Week organiseren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Wij gaan van een naar drie weken, een week per gewest. Het doel is om meer nabije
activiteiten aan te bieden. Wij stellen ook voor om af te sluiten met een “familiedag”. De
Move Week stelt diegenen die minder sport beoefenen in staat om ook een fysieke
inspanning te doen en de familiedag geeft de medewerkers de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten buiten de werksfeer.

Initiatief 3: Proefproject met activity trackers
Voorzien in 2017:
Wij stellen voor om aan enkele gerichte teams activity trackers aan te bieden (horloge voor
de meting van hartslag, de slaapcyclus, het aantal stappen, ...) om de medewerkers te
motiveren om meer te bewegen.

Initiatief 4: Workshops organiseren over ‘good practices’ voor het bewegen op het
werk.
Voorzien in 2017:
Het gaat om workshops om de medewerkers te leren hoe een dynamiek op de werkplek kan
worden gecreëerd, zoals rechtstaand telefoneren, rechtstaande vergaderingen organiseren,
enz.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers leren good practices aan om te bewegen zonder ervaren sportbeoefenaars
te zijn.

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: HET ACTIEPLAN DEFINIËREN EN OPVOLGEN NAAR AANLEIDING VAN
DE WELZIJNSENQUÊTE , DE TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOOR DE MEDEWERKERS VAN DE FOD
FINANCIËN EN VAN DE TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOOR ONZE KLANTEN
Het doel is om in te gaan op de verbeterpunten die in de enquêtes werden belicht.
Initiatief 1: Redactie van de actieplannen (transversaal en per entiteit)
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden tevredenheids- en welzijnsenquêtes gerealiseerd. De medewerkers van de
FOD Financiën werden uitgenodigd om te antwoorden op vragen in verband met deze
thema’s.
Voorzien in 2017:
In 2017 zullen we actieplannen voorstellen, rekening houdend met de resultaten en
inzonderheid met de verbeterpunten.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerker ziet dat er met zijn opmerkingen rekening werd gehouden en hij krijgt de
mogelijkheid om deel te nemen aan focusgroepen, reflectiedagen, enz.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: ACTIES ONTPLOOIEN OM HET ABSENTEÏSME VERGELIJKBAAR TE
MAKEN MET DAT VAN ANDERE ORGANISATIES

Het absenteïsme binnen de FOD Financiën onder controle houden. Een van de aandachtspunten zal
de stress op het werk zijn, met burn-out als gevolg.
Initiatief 1: Een uitvoerig verslag maken over het absenteïsme binnen de AA/SD
Gerealiseerd in 2016:
In 2015 werd een eerste verslag over het absenteïsme gemaakt.
Voorzien in 2017:
Er zal een verslag worden gemaakt met een kruising van de gegevens uit de welzijnsenquête
en van het absenteïsme uit 2016. Dit verslag moet de correlaties aan het licht brengen tussen
de antwoorden van de medewerkers en de absenteïsmegraad. Op basis van verschillende
parameters zullen er aanbevelingen worden geformuleerd.

Initiatief 2: De coaching met betrekking tot het absenteïsme opnieuw opstarten
met gerichte tussenkomsten op basis van de verslagen
Voorzien in 2017:
Op basis van het verslag zullen we aan de klanten die het wensen acties voorstellen om het
absenteïsme in hun entiteiten te beperken.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een betere inachtneming van de absenteïsmeproblematiek.

Initiatief 3: Het absenteïsme onder controle houden door het bestrijden van stress
en door aan preventie tegen burn-out te doen.
Gerealiseerd in 2016:
Het Directiecomité heeft in 2016 een Business Case gevalideerd om burn-out te bestrijden en
de werkstress te managen.
Voorzien in 2017:
De realisatie van de acties van de BuCa noodzaakt de tussenkomst van externe partners die
in de problematiek gespecialiseerd zijn. In 2017 wordt een bestek opgemaakt op basis van
marktanalyses.
Gelijktijdig worden intern quick wins gerealiseerd (informatievergaderingen, enz.).
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een meer preventieve aanpak van die problemen. De medewerkers worden ervoor
gesensibiliseerd.

ORGANISATIEDOELSTELLING 5: EEN NIEUW INTRANET VOOR DE SD P&O ONTWIKKELEN
Het huidige intranet biedt geen ruimte voor de medewerkers van de Stafdienst Personeel &
Organisatie, in tegenstelling tot de andere entiteiten. Het nieuwe intranetproject dat wordt geleid
door SCC voorziet in het ontwikkelen van die structuur.
Initiatief 1: Het nieuwe verticale intranet P&O opstarten (een onderscheid maken
tussen het interne en transversale HR (afhankelijkheid SCC))
Voorzien in 2017:
Inproductiestelling van het nieuwe verticale intranet.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers van de SD P&O zullen toegang hebben tot direct voor hun functie nuttige
informatie die samenhangt met het reilen en zeilen van de stafdienst.

Artikel 37. De inzetbaarheid en de ontwikkeling van de medewerkers verhogen
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: STEUN VERLENEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE MEDEWERKERS
VAN DE FOD FINANCIËN
De FOD Financiën hecht veel waarde aan de ontwikkeling van haar personeel, vanuit de zorg om een
flexibele inzet van hun competenties en de kwaliteit van de geleverde diensten. De Stafdienst
Personeel & Organisatie werpt zich op als enige leverancier voor ontwikkelingsactiviteiten, o.a. door
haar aanbod van verschillende pedagogische methoden voor technische, transversale en externe
opleiders: e-learning, netwerkleren, coaching etc. We nemen ook een nieuwe en krachtige tool voor
competentiebeheer in gebruik, die Neeva sinds januari 2017 vervangt. Bovendien bieden we met de
klaslokalen in de WTCIII-toren ook een nieuwe leeromgeving aan, die uitermate geschikt is voor
competentieontwikkeling. Deze lokalen zijn sinds januari 2017 beschikbaar, om die van het Arts
Center te vervangen.
Initiatief 1: Ingebruikname van een nieuw learning management system (LMS)
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd de opdracht voor de nieuwe LMS gegund aan Syfadis en werd er gestart met de
parametrage van de eerste modules.
Voorzien in 2017:
Sinds januari is de tijdelijke versie 5.3+ beschikbaar als ‘My Academy’. Deze versie bevat de
basismodules om de opleidingen van de FOD te beheren: inschrijving, goedkeuring van de
leidinggevende, indeling in groepen, … Midden 2017 wordt de nieuwe versie van My
Academie (5.5) verwacht, waaraan gaandeweg meerdere modules zullen toegevoegd
worden, zoals online evaluatie van opleidingen, competentiebeheer, …
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De interface van My Academy is gebruiksvriendelijker voor alle gebruikers van de tool: zowel
voor (potentiële) deelnemers en hun leidinggevende, als voor de administratoren van P&O.
De procedure om in te schrijven voor een opleiding verandert dus niet, maar wordt wel
eenvoudiger.
Initiatief 2: ingebruikname van een nieuw gebouw voor de academie Brussel
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd de verhuis van de academie Brussel voorbereid: de opruiming van het Arts
Center verliep tegelijk met de inrichting van de nieuwe lokalen en de bestelling van
allerhande materiaal voor de nieuwe lokalen in de WTCIII-toren.
Voorzien in 2017:
Sinds januari bezet de academie Brussel enkele tijdelijke lokalen in de WTCIII-toren.
Ondertussen werkt de Regie der Gebouwen de definitieve verdiepingen af. De definitieve
lokalen moeten in de eerste helft van 2017 in gebruik zijn. De lokalen zijn zo ontworpen dat
ze maximaal flexibel zijn om in te kunnen spelen op de noden van de FOD: enkele lokalen
kunnen bijvoorbeeld samengevoegd worden om een grotere groep te ontvangen, het
meubilaire staat op rolletjes om snel te kunnen worden verzet zonder schade aan te
brengen, de PC-lokalen zullen dankzij draagbare PC’s ook bruikbaar zijn als gewoon leslokaal,
…
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De capaciteit van de leslokalen in Brussel vermindert van ongeveer 750 plaatsen naar zo’n
420, wat dwingt tot een decentralisatie van de opleidingen naar de andere regionale
academiegebouwen. Dit leidt op zijn beurt tot een vermindering van de transportkosten en
een verhoging van de personeelstevredenheid.
Het WTCIII-gebouw is beter afgestemd op de noden van de actuele personeelsontwikkeling.
Er zal Wi-Fi beschikbaar zijn op de verdiepingen, een gezellige coffee corner, aangenaam
meubilair, interactieve schrijfborden om verschillende lesvormen te ondersteunen, …

Initiatief 3: Uitbreiding van het aanbod voor specifieke doelgroepen
Gerealiseerd in 2016:
 P&O biedt de stagiairs van P&O een technisch stagetraject aan, met een introductie tot
de grote thema’s die van belang zijn in het HR-domein.
 De interne opleiders van de FOD kunnen gebruik maken van de pedagogische school, die
door workshops en individuele coaching ondersteuning biedt aan de didactische toolbox
van de opleider.
 Sinds 2016, biedt P&O via een contract externe coaching aan als aanvulling op het
aanbod van de leadershipstrajecten.
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Voorzien in 2017:
 De inhoud van het HR-traject voor P&O-stagiairs wordt aangepast naar een HRbasistraject voor alle leidinggevenden van de FOD.
 Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op typisch vrouwelijke leidinggevende
competenties, door het aanbod van het netwerk ‘vrouwelijk leiderschap’.
 Het aanbod van de pedagogische school wordt aangepast en uitgebreid tot een flexibele
leeromgeving, die gebruik maakt van gevarieerde leervormen, om een gevarieerd publiek
van opleiders aan te spreken. Naast de bestaande workshops en individuele coaching,
worden er themadagen, beurzen en andere networkevents, een elektronisch platform, elearnings etc. getest.
 P&O gaat verder met de testing van het coachingsaanbod (individuele coaching,
peercoaching, groepscoaching, …) in functie van de verschillende doelgroepen. Naast de
coaching, experimenteert P&O ook met niet-klassieke ontwikkelingsvormen, met de
nadruk op blended learning met o.a. elektronisch leren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De leidinggevenden zullen zich niet meer voor alle opleidingen apart moeten
inschrijvingen. Ze zullen op een efficiënte manier een introductie krijgen tot de HR: welke
thema’s behandelt P&O, het personeelsplan en globaal ontwikkelingsplan, welzijn, …
 In het netwerk ‘vrouwelijk leiderschap’ wordt geëxperimenteerd met een mix van
leervormen (d.w.z. blended learning), afgestemd op zowel mannen als vrouwen. De
competenties die aan bod zullen komen, maken zelden deel uit van de gekende
leadershipsopleidingen, en zullen dus een nieuwe kant van leidinggeven aanboren.
 Door de toegenomen en flexibeler toepasbare leervormen van de pedagogische school,
zullen meer opleiders de kans krijgen om hun didactische kennis en kunde onder de loep
nemen.
 P&O zet verder in op blended learning in alle vormen, maar vooral op videolearning en
andere vormen van e-learning. De stagiairs bijvoorbeeld, krijgen de kans om meer en
flexibeler aan zelfstudie te doen.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: EEN KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE CONTROLE VAN DE
EVALUATIECYCLI LEVEREN

De Stafdienst Personeel & Organisatie zal een ondersteuning van alle betrokkenen blijven aanbieden
voor een kwalitatieve toepassing van de evaluatiecycli.
Initiatief 1: De klanten in het kader van de evaluatiecycli ondersteunen
De Stafdienst P&O zal de klanten voor de volgende activiteiten ondersteunen:





Het SMART formuleren van de doelstellingen
Het ontplooien van gestandaardiseerde doelstellingen in de tool Crescendo
Vermelding van de vier types doelstellingen voor alle medewerkers
Opvolging en presentatie van de resultaten.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 3: HET PERSONEELSBELEID AANPASSEN AAN DE NODEN VAN DE
ORGANISATIE EN DOOR ZO VEEL MOGELIJK REKENING TE HOUDEN MET DE VERWACHTINGEN VAN DE
PERSONEELSLEDEN

Initiatief 1: Een pilootproject « jobrotatie » ontwikkelen
Voorzien in 2017:
Bij de FOD Financiën worden er verscheidene acties opgestart in verband met de rotatie van
de medewerkers. In de entiteiten die het wensen zal aan de hand van proefprojecten worden
nagegaan welke functies het meest geschikt zijn voor die acties en waar ze voor de
organisatie een meerwaarde bieden. Op het einde van het project wordt een evaluatie
gemaakt om te zien hoe de projecten naar andere entiteiten kunnen worden uitgebreid.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Met jobrotatie kan de organisatie het principe van « the right man on the right place » beter
organiseren en hebben de medewerkers een grotere flexibiliteit in hun professioneel traject.
Het principe van het pilootproject is om na te gaan of de mogelijkheid bestaat om dit voor de
hele organisatie te implementeren.

Initiatief 2: De Roll-out van de “Successionplanning” opstarten
Voorzien in 2017:
Succession planning is een HR-instrument met verschillende doelstellingen voor het beheer
van de human resources in de organisatie, met name de planning van de human resources,
het beheer/de planning van de opvolging en het beheer van de talenten en de kennis.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Dit instrument is gericht op het waarborgen van de duurzaamheid van een organisatie ((of
van een administratie) door erop toe te zien dat de geschikte persoon op het juiste moment
op de meest passende job wordt gezet. Enerzijds gaat het erom om de toekomstige
personeelsbehoeften en de competenties/talenten van de organisatie te bepalen en
anderzijds om intern potentiële kandidaten op te sporen, voor te bereiden en te begeleiden
om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften (vacante betrekking, evolutie van de
vereiste competenties, transformatie van de technologie, enz.). Het komt er dus
voornamelijk op aan om een evenwicht tot stand te brengen op de interne arbeidsmarkt via
een matching tussen de momenteel beschikbare talenten en de toekomstige behoeften van
de organisatie.
Initiatief 3: De « Violette »-aanpak opstarten
Voorzien in 2017:
Bij een aanwerving in een organisatie kunnen verscheidene benaderingen worden gebruikt.
Over het algemeen worden er twee methoden gebruikt: vertrekken van de behoeften van de
organisatie en aanwerven om die bepaalde behoefte in te vullen of vertrekken van de
competenties van een kandidaat om hem een bepaalde functie toe te wijzen. De Violetteaanpak is een benadering die deze twee methoden combineert. Het komt erop aan te
bepalen waarin de kandidaat competent is maar ook wat hem energie geeft (in tegenstelling
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tot wat hij kan doen maar van hem energie vraagt). Op basis van die analyse kan men
vervolgens bepalen voor welke taken hij het meest doeltreffend zal zijn voor de organisatie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Deze aanpak leidt tot een betere matching tussen de competenties en de behoeften van de
organisatie en zorgt ervoor dat elke medewerker op de juiste plaats zit.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: ACTIES EN INSTRUMENTEN VOOR HET VERBETEREN VAN DE
AANWERVING EN VAN DE LOOPBAAN VAN DE AMBTENAREN UITWERKEN .
De aanwerving en de loopbaan van de ambtenaren zijn centrale opdrachten van de Stafdienst
Personeel en Organisatie. Deze twee activiteiten moeten voortdurend worden verbeterd om zo goed
mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van onze klanten.
Initiatief 1: Een tool voor de planning en de opvolging van het personeelsplan
ontwikkelen
Voorzien in 2017:
In 2017 zullen we een toepassing invoeren om de planning van het personeelsplan te
realiseren. Het doel daarvan is om de taak voor de verschillende betrokken partijen van de
FOD Financiën te vergemakkelijken. Gelijktijdig zal ook een dashboard worden ontwikkeld
voor het opvolgen van de gegevens uit het personeelsplan.
Initiatief 2: Een tool “loopbaantrajecten” ontwikkelen
Voorzien in 2017:
Zoals de tool voor de planning van het personeelsplan zal in 2017 ook een tool voor de
loopbaantrajecten worden ingevoerd. Het doel daarvan is de opvolging van de loopbanen
van de medewerkers van de FOD Financiën en de ondersteuning van hun evolutie in de
organisatie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De historiek van de medewerkers van de FOD Financiën kan in rekening worden gebracht
voor hun evolutie in de organisatie.
Initiatief 3: Een nieuwe taxonomie van de functies van niveau A bepalen
Voorzien in 2017:
Naar aanleiding van de veranderingen in de federale overheid zal in 2017 een aanpassing van
de federale cartografie bij de FOD Financiën worden opgestart. Dat betekent dat er in
bepaalde functies wijzigingen zouden kunnen worden doorgevoerd, op basis van de
beslissingen die federaal werden genomen.
Initiatief 4: De procedure voor redeployment bepalen
Voorzien in 2017:
In 2017 staat de bepaling van een procedure op de agenda. Immers, door de evolutie van
onze organisatie is het soms nodig om sommige medewerkers een andere functie te geven.
Het is dan ook belangrijk om een duidelijke procedure te hebben.
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Initiatief 5: De procedure voor Outplacement bepalen
Voorzien in 2017:
De wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de
werknemers bepaalt de regels voor outplacement. De FOD Financiën richt zich inzonderheid
op de contractuelen van onbepaalde duur die worden ontslagen om organisationele of
functionele redenen en die sedert minstens twee jaar in dienst waren. Er wordt
outplacement aangeboden, dit wil zeggen een oriëntatie in het zoeken van een nieuwe job
voor personen die werden ontslagen. Er wordt ook in overweging genomen om die
procedure uit te breiden om een outplacement tussen federale entiteiten te organiseren.
Initiatief 6: De ervaring valoriseren (talentbeheer)
Voorzien in 2017:
In 2017 wordt een procedure ingevoerd voor het valoriseren van de ervaring van de
medewerkers van de FOD Financiën. Momenteel is het waarderingssysteem bij de
indiensttreding niet afgestemd op een goed beheer van de talenten in de organisatie. De
nieuwe procedure heeft tot doel om dat probleem te verhelpen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers van de FOD Financiën zullen gemakkelijker hun ervaring kunnen
valoriseren. Bij de evolutie van de loopbaan zal daarmee rekening kunnen worden gehouden.
Initiatief 7: De screening professionaliseren
Voorzien in 2017:
De screening van de CV’s bij aanwervingen is een essentiële fase van het proces. Soms is ze
complex en is het nodig dat diegenen die ze uitvoeren de nodige competenties hebben.
Daarom zullen er opleidingen worden georganiseerd voor de personen die de screening
uitvoeren.
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9.2.2 Processen van de organisatie (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DE AANPASSING EN DE FORMALISERING VAN DE PROCESSEN VAN DE
STAFDIENST P&O VOORTZETTEN
In 2016 hebben we de formalisering van de drie P&O-processen afgewerkt. Het is belangrijk dat die
up-to-date worden gehouden en dat ze voor de medewerkers bruikbaar zijn.
Initiatief 1: De processen van de SD P&O actualiseren en optimaliseren (Lean
maken)
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden de drie processen (Personeelsplan, Loopbaan en Opleiding/Ontwikkeling)
van de Stafdienst Personeel en Organisatie geformaliseerd.
Voorzien in 2017:
Wij zorgen voor de permanente update en optimalisering van de processen.
Initiatief 2: De Leanmethodologie toepassen vanuit het standpunt van de klant
Voorzien in 2017:
De medewerkers van de Stafdienst Personeel & Organisatie zullen informatiesessies krijgen
over de Leanmethodologie. Het doel daarvan is hun processen te screenen om ze te
verbeteren.
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9.2.3 Goede regelgeving (Q1)

Artikel 45. Vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DE REGLEMENTERING VOOR DE HR-MATERIE INVOEREN EN DE
UITWERKING /OPVOLGING VAN DE TUCHTDOSSIERS .
De FOD Financiën heeft een HR-reglementering die geactualiseerd is voor de uitvoering van zijn
opdrachten. Door het winnen van de procedures die tegen de FOD Financiën worden ingesteld,
waarborgt de FOD zijn geloofwaardigheid betreffende de HR-maatregelen.
Initiatief 1: Nieuwe reglementering uitwerken en de bestaande reglementering
aanpassen
Voorzien in 2017:
Voor de HR-materies zal de Stafdienst Personeel en Organisatie, op basis van de vragen van
zijn klanten, de reglementering uitwerken en aanpassen.
Initiatief 2: Alles in het werk stellen om de dossiers die aan de Raad van State
worden voorgelegd te winnen
Voorzien in 2017:
De FOD Financiën ondersteunen voor de dossiers die naar de Raad van State gaan.
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9.2.4 Invulling van de transversale doelstellingen voor alle federale overheidsdiensten

Artikel 58.

Efficiëntieverbetering en kostenreductie

ORGANISATIEDOELSTELLING 1: HET PERSONEELSPLAN UITVOEREN
De verschillende entiteiten beschikken over de personeelseffectieven die nodig zijn om hun
doelstellingen te verwezenlijken.
Initiatief 1: De werving, bevorderingen, overgangen en de interne mobiliteit van
het personeel op basis van het PP uitvoeren.
Voorzien in 2017:
In 2017 zal de Stafdienst Personeel en Organisatie de wervingen, bevorderingen, overgangen
en de interne mobiliteit organiseren zoals opgenomen in het personeelsplan.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: HET PERSONEELSPLAN 2018 VASTLEGGEN
Zoals elk jaar zal de Stafdienst Personeel en Organisatie het personeelsplan van het volgende jaar
uitwerken. Om daartoe te komen zullen de behoeften van de entiteiten worden ingewonnen en zal
er een antwoord worden gegeven op basis van de personeelskredieten die de FOD Financiën heeft
gekregen.
Initiatief 1: De risico’s van het personeelsplan 2017 monitoren
Voorzien in 2017:
Zoals elk jaar worden de risico’s van het personeelsplan van het lopende jaar gemonitord.
Het doel van die monitoring is om na te gaan of er geen risico bestaat op het overschrijden
van de personeelskredieten en/of er nog marge is voor aanwervingen/bevorderingen.
Initiatief 2: Bepaling van het jaarlijkse behoeftenplan 2018
Voorzien in 2017:
In 2017 delen de verschillende entiteiten van de FOD Financiën hun personeelsbehoeften
mee. Die behoeften worden opgenomen in een jaarlijks behoeftenplan 2018.
Initiatief 3: Verzending van de verdeling van de personeelseffectieven, rekening
houdend met de strategische behoeften van de FOD Financiën (kwalitatieve
parameters met inbegrip van de werklastmeting)
Voorzien in 2017:
Op basis van de middelen die aan de FOD Financiën worden toegewezen, wordt een
verdeling onder de verschillende entiteiten gedaan. Deze verdeling wordt hun meegedeeld.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 3: DE TAALKADERS UITWERKEN BINNEN DE REGLEMENTAIRE TERMIJN
Initiatief 1: De taalkaders publiceren
Voorzien in 2017:
De publicatie van de taalkaders is reglementair verplicht. De Stafdienst Personeel &
Organisatie zal hier in 2017 voor zorgen. Om dit te bewerkstelligen, zullen verschillende fasen
moeten worden doorlopen, gaande van de definitie van een methodologie tot een test
hiervan. Het uiteindelijke doel is de publicatie van deze taalkaders.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een duidelijk kader dat als referentie dient voor alle personeelsbewegingen binnen de FOD
Financiën.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: EROP TOEZIEN DAT DE WEDDEN EN VERGOEDINGEN CORRECT
WORDEN BETAALD

De FOD Financiën vermijdt de betaling van prestaties en vergoedingen die niet betaald moeten
worden omdat daardoor procedures voor het recupereren van die bedragen worden vermeden. De
ambtenaren van de FOD Financiën ontvangen de juiste wedde en wij vermijden klachten over nietbetaling. De FOD Financiën betaalt tijdig en vermijdt aldus klachten over vertraging.
Initiatief 1: Het aantal onverschuldigde betalingen maximaal beperken
Gerealiseerd in 2016:
De betaalprocedure werd al gewijzigd om het aantal onverschuldigde betalingen te
verminderen.
Voorzien in 2017:
In 2017 worden er periodieke controles uitgevoerd op basis van de lijsten van AUTP om
ervoor te zorgen dat er geen onverschuldigde betalingen worden gedaan.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Vermijden dat de medewerkers een onverschuldigd bedrag ontvangen en dat moeten
terugbetalen.

Initiatief 2: De betalingen op basis van de prestaties verrichten
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden verschillende controles uitgevoerd om de uitbetaling van bedragen die niet
stroken met de prestaties te vermijden. Zo is bij voorbeeld voor de “reis- en verblijfkosten”
de toegang tot bepaalde aanvragen in My P&O beperkt tot de ambtenaren die in de
voorwaarden zijn om hiervan te genieten.
Wat de “fietsvergoeding” betreft, wordt de afstand die de betrokkene vermeldt, vergeleken
met de afstand die Google map/fiets meet. Wanneer er belangrijke verschillen zijn, moeten
de hiërarchische meerdere en de dienst P&O de aanvraag goedkeuren. Wat het e-ticket
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betreft, kan een aanvraag slechts worden gedaan als deze is gekoppeld aan een aanvraag
prestaties buiten de arbeidsplaats.
Voorzien in 2017:
In 2017 zullen we van nabij de administratieve veranderingen met een impact op de
betalingen opvolgen (einde contract, verlof zonder wedde, in disponibiliteitstelling,
loopbaanincident)
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Vermijden dat de medewerkers een onverschuldigd bedrag ontvangen en dat moeten
terugbetalen.

ORGANISATIEDOELSTELLING 5: ALTERNATIEVE VERVOERMIDDELEN VOORZIEN BIJ DE FOD
FINANCIËN
De FOD Financiën draagt bij tot een duurzame ontwikkeling door het verminderen van de Co2uitstoot door de verplaatsing van zijn ambtenaren. De Stafdienst Personeel & Organisatie werkt
daaraan mee door het aandragen van oplossingen.
Initiatief 1: De zachte mobiliteit via verschillende acties bevorderen (Villoabonnementen Brussel, Velo Antwerpen enz.): voortzetting van de acties
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden de eerste acties ondernomen, inzonderheid met de in de steden ter
beschikking gestelde fietsen (100 abonnementen « velo Antwerpen », 100 abonnementen
« villo » en 20 abonnementen « Libia » in Namen).
Voorzien in 2017:
Het doel voor 2017 is het voortzetten van dergelijke acties voor dat mobiliteitstype.
Initiatief 2: De mogelijkheid bestuderen om elektrische fietsen aan te bieden.
Voorzien in 2017:
Een studie uitvoeren over de mogelijkheid om elektrische fietsen ter beschikking te stellen.

ORGANISATIEDOELSTELLING 6: DE PROCEDURES BETREFFENDE DE BEZOLDIGINGEN AUTOMATISEREN .
Momenteel gebeuren nog drie bezoldigingsprocedures op papier. Het gaat om de vergoeding voor
het gebruik van het eigen voertuig, de abonnementsaanvragen en de aanvragen voor
wachtvergoedingen.
Initiatief 1: De drie procedures automatiseren
Voorzien in 2017:
In 2017 zullen tools in gebruik worden genomen waarmee de medewerkers van de FOD
Financiën hun aanvragen rechtstreeks online kunnen indienen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De aanvragen kunnen sneller worden gedaan en het foutenrisico daalt.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 7: DE KWALITEIT VAN DE GEGEVENS IN VTDWIN VERBETEREN
Het personeelsbeheer gebeurt op basis van een gegevensbank. Het is belangrijk om de kwaliteit
daarvan te waarborgen. Dit is ook het centrale element van de P&O-processen.
Initiatief 1: De invoering van aangeworven personen in VTDWin automatiseren
Voorzien in 2017:
In 2017 plannen we de door SELOR bij de aanwerving verzonden lijsten rechtstreeks in
VTDWin in te voeren om manuele manipulaties en het risico op fouten te vermijden.

ORGANISATORISCHE DOELSTELLING : MY P&O OPTIMALISEREN
Momenteel worden een aantal aanvragen nog steeds via een papieren procedure ingediend. De
Stafdienst Personeel & Organisatie wil die procedures automatiseren om het indienen van de
aanvragen door de medewerkers van de FOD Financiën te vergemakkelijken.
Initiatief 1: Een tool ontwikkelen voor het beheer van de shiftprestaties
Voorzien in 2017:
Momenteel gebeurt het beheer van de shifts gedeeltelijk op papier. Om het beheer van de
teams te vergemakkelijken, zal in 2017 een tool worden ontwikkeld. Deze tool zal de
betrokken medewerkers in staat stellen om hun entiteit beter te beheren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De overgang van een papieren naar een elektronisch formaat.

Initiatief 2: Een module “Loopbaanincident” ontwikkelen
Voorzien in 2017:
Momenteel gebeuren de aanvragen voor de loopbaanincidenten nog op papier. Om de
aanvragen van de medewerkers te vergemakkelijken, wordt er een module in MyP&O
ontwikkeld. De medewerkers van de FOD Financiën zullen hun aanvragen vanuit die
toepassing kunnen indienen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De overgang van een papieren naar een elektronisch formaat.
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Initiatief 3: Aan elk personeelslid zijn digitaal HR-dossier ter beschikking stellen.
Gerealiseerd in 2016:
De dossiers van de medewerkers van de FOD Financiën werden gescand.
Voorzien in 2017:
In 2017 zullen de dossiers van de medewerkers ter beschikking worden gesteld in een
elektronisch formaat in MyP&O. Vooreerst de documenten van na september 2013. In de
loop van 2017 zullen ook de archieven van vóór 2013 geraadpleegd kunnen worden.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers van de FOD Financiën zullen hun persoonlijk dossier kunnen raadplegen en
de documenten die ze zoeken kunnen vinden (vb.: benoemingsbesluit)

Initiatief 4: De tool voor de aanstellingsbewijzen in productie stellen.
Voorzien in 2017:
Momenteel gebeuren de aanvragen voor de aanstellingsbewijzen nog op papier. Om het de
medewerkers gemakkelijker te maken, zullen we een tool in gebruik nemen waarmee de
aanvragen online kunnen gebeuren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De overgang van een papieren naar een elektronisch formaat.

Artikel 62.

Bevordering van gelijke kansen

ORGANISATIEDOELSTELLING 1: ACTIES ONDERNEMEN OM DE GELIJKHEID VAN KANSEN BIJ DE FOD
FINANCIËN TE BEVORDEREN.
Het verwachte effect is een grotere diversiteit bij de FOD Financiën. Daardoor kan de FOD Financiën
zich positioneren als een organisatie die aan iedereen zonder onderscheid kansen geeft. Aldus wordt
de FOD Financiën een model van gelijkheid onder individuen. Daaraan worden acties gekoppeld om
de vrouwen aan te moedigen en te ondersteunen om carrière te maken.
Initiatief 1: De acties van de federale werkgroep toepassen om te komen tot een
betere weerspiegeling van de culturele diversiteit bij de FOD Financiën.
Gerealiseerd in 2016:
Een federale werkgroep heeft een reeks acties voorgesteld om de culturele diversiteit bij de
instellingen tot uiting te laten komen.
Voorzien in 2017:
De toepassing van de acties die door de werkgroep werden voorgesteld. Bijvoorbeeld: er zal
een bedrijfstheater worden georganiseerd om te sensibiliseren voor de cultuurgebonden
stereotypen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een beter begrip van de culturele diversiteit.
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Initiatief 2: Deelnemen aan de federale week van de Diversiteit (thema armoede)
Voorzien in 2017:
Wij gaan tijdens de federale week van de Diversiteit activiteiten die verband houden met het
thema armoede bijwonen en organiseren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een beter begrip van de armoedethema’s.

Initiatief 3: Een actieplan voorstellen dat rekening houdt met de leeftijdsdimensie
in het personeelsbeleid
Voorzien in 2017:
De helft van het personeel is ouder dan 50. Evoluerend naar een HR-beleid op basis van de
verschillende levensfasen, vangen we in 2017 aan met het voorstel van een actieplan voor de
“oudsten”.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een HR-beleid dat aan de behoeften van die leeftijdscategorie is aangepast.

Initiatief 4: De procedure van interne mobiliteit voor de gehandicapten
vereenvoudigen
Voorzien in 2017:
Momenteel stellen we vast dat de gehandicapten zich niet voor interne
mobiliteitsprocedures durven inschrijven omdat ze denken dat ze niet geselecteerd zullen
worden. Wij zullen dus een nieuwe procedure invoeren die hun toegang tot de interne
mobiliteit vergemakkelijkt.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De gehandicapten zullen meer geneigd zijn om deel te nemen aan selecties voor interne
mobiliteit en zullen meer mogelijkheden hebben om in hun beroepsloopbaan te evolueren.

Initiatief 5: De werving van gehandicapten promoten via een communicatie.
Voorzien in 2017:
Er bestaan vandaag nog vele clichés over de tewerkstellingsmogelijkheden voor de
gehandicapten. Wij gaan de communicatie voor deze doelgroep opdrijven door de voordelen
ter sprake te brengen (aangepaste telefoon, ...) door het aanbieden van stages om onze
business te ontdekken, door het deelnemen aan jobbeurzen voor gehandicapten,…

Initiatief 6: Acties ondernemen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te
bevorderen
Voorzien in 2017:
Ook bij de FOD Financiën bestaat het glazen plafond nog. De vrouwen nemen minder deel
aan bevorderingsselecties. Er zullen acties komen om vrouwen aan te moedigen en te
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ondersteunen om carrière te maken (sensibilisering en communicatie, mentoring, opleiding
voor assessments, acties om het zelfvertrouwen een boost te geven, ...)
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Concrete acties om de toegankelijkheid van betrekkingen A3 voor vrouwen te verbeteren.
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10 STAFDIENST ICT
10.1 Inleiding
De Stafdienst ICT streeft ernaar om aan de Algemene Administraties de kwaliteitsvolle informatica
middelen ter beschikking te stellen waarmee ze hun opdrachten optimaal kunnen uitvoeren.
Om een vertrouwensklimaat te scheppen en ons overleg met de klanten te verbeteren, willen wij ook
duidelijk de verantwoordelijkheid van elkeen bepalen. De nieuwe matrixstructuur van de ICT
organisatie werd daarvoor in 2016 ingevoerd met als doel de verbetering van de afstemming tussen
business en ICT.
Om daarin te slagen, zullen we ook blijven werken om de controle over de toepassingen te
herwinnen en daarvoor de nodige personeelsleden aan te trekken.
We blijven ook inzetten op de bewaking van de performantie en beschikbaarheid van de
toepassingen.
Daarvoor steunen we op de controle (monitoring) van onze producten en op de diensten die we aan
onze klanten verlenen. Ook willen we transparantie waarborgen over de resultaten die we willen
bereiken. We willen erover waken dat de resultaten overeenstemmen met de werkelijkheid zoals
die door de gebruikers wordt ervaren.
Ten slotte zal er bij het aangaan van contracten door ICT voor nieuwe projecten, een bijzondere
aandacht gaan naar federale synergieën en zal de FOD Financiën enerzijds als aankoopcentrale voor
belangrijke opdrachten fungeren en anderzijds gebruik maken van aankoopcentrales van andere
FOD’s.
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10.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
10.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)
Artikel 27. Verder uitwerken van een gerichter beleid in de selectie van dossiers en te
ondernemen acties
ORGANISATIEDOELSTELLING: COMPLIANCE , TOEZICHT EN HANDHAVING
De FOD Financiën kan niet alles controleren, maar dat is ook niet nodig. Het toezicht moet vooral
toegespitst zijn op diegenen bij wie zich het risico voordoet dat zij zich niet aan de wettelijke regels
houden. ICT kan hieraan een bijdrage leveren door te voorzien in een datawarehouse omgeving
zodat met accurate en tijdige informatie een doelgroepgerichte benadering op basis van
geautomatiseerde risico-inschatting mogelijk wordt.

Initiatief 1: Datawarehouse 4
Teneinde een eenvormige behandeling te garanderen bij de controles verkiezen we
maximaal gecentraliseerd en op basis van een risicoprofiel de te controleren dossiers te
selecteren. Dit impliceert een doorgedreven uitwisseling en analyse van informatie, een
grotere koppeling tussen de verschillende databanken, evenals de realisatie van een
volledige datawarehouse. De DWH4 is de voortzetting en de evolutie van Datawarehouse 2,
terwijl DWH3 niet toeliet het vooropgestelde doel te verwezenlijken.
Als eindproducten van dit project beogen we:



de toegang tot brongegevens en referentiecopieën DB2
het beheer van de toegangen van DWH4 via IAM

Het project beoogt eveneens de aanmaak van een “Datamart Privacy Compliant" die de
meest gebruikte gegevens door de verschillende administraties bijeenbrengt.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De dataminers krijgen toegang tot alle gegevens van de bronbestanden die ze nodig hebben
om hun analyses te doen.
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10.2.2 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING: LEVEREN VAN DE MIDDELEN AAN DE MEDEWERKERS EN HEN
ONDERSTEUNEN BIJ DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN

Nieuwe werkvormen hebben hun intrede gedaan in de FOD Financiën, met de mogelijkheid voor de
medewerkers om hun arbeidstijd en –plaats zelf te organiseren. We moeten ervoor zorgen dat de
infrastructuur op het terrein aansluit met de nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe manier van
werken. ICT levert de middelen aan de medewerkers en ondersteunt hen in deze nieuwe manier van
werken. Het gebruik van de informaticamiddelen wordt meer en meer onafhankelijk van de plaats
waar men zijn taken vervult.

Initiatief 1: Office 365 – telefonie met Skype for Business
Gerealiseerd in 2016:
 In 2016 werd Office 365 uitgerold voor alle personeelsleden van de FOD
Financiën. Momenteel beschikt de FOD Financiën nog over een cisco telefonieomgeving die niet geïntegreerd is met het Office 365 platform. Een integratie van
beide systemen kan voor een aanzienlijke vereenvoudiging inzake beheer
zorgen. Daarnaast wordt het ook makkelijker voor mensen die telewerken aangezien
slechts 1 systeem voor communicatie wordt weerhouden.
Voorzien voor 2017:
 Haalbaarheidsstudie: Analyse van de gewenste integratie van cisco telefonie in SfB
en de voorwaarden en vereiste aanpassingen om dit tot een goed einde te brengen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Dit zal een nieuwe wijze van communicatie voor de medewerkers creëren op hun
werkpost, overeenstemmend met de nieuwe manier van werken. Er is geen
noodzaak meer voor vaste telefoons, de personeelsleden zullen voortaan met
headsets verbonden met hun laptop werken.
 Daarvoor dient uiteraard de nodige communicatie en begeleiding van de
medewerkers te worden voorzien. Na een pilootuitrol in ICT en P&O wordt het
systeem uitgebreid naar de volledige FOD.
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10.2.3 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: HET VERDER IMPLEMENTEREN VAN EEN PROCESGERICHTE WERKING IN
ONZE ORGANISATIE

De invoering van business process management (BPM) betekent een belangrijke opstap naar het
continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.
Het verbeteren van de ICT processen door een actief beheer ervan is belangrijk om de
dienstverlening van ICT zo efficiënt en doelmatig mogelijk te maken ter ondersteuning van de
business processen.
Initiatief 1: procesmodellering en werkinstructies
Gerealiseerd in 2016:
 In 2016 werden alle processen gemodelleerd en een aantal werkinstructies
opgemaakt voor de belangrijke processen incident management en problem
management.
Voorzien voor 2017:
 Na de kwaliteitscontrole zullen de processen worden gepubliceerd.
 In 2017 worden de nog ontbrekende werkinstructies verder afgewerkt.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Na de publicatie van de processen kunnen alle medewerkers er kennis van nemen en
dienen ze deze ook toe te passen in hun dagelijks werk. Voordeel hiervan is dat
iedereen op de hoogte is van de juiste manier van werken en dat ook iedereen op
dezelfde manier de activiteiten binnen het proces uitvoert.
 Dan kan ook door de procesbeheerders gewerkt worden aan de verbetering van de
processen, rekening houdend met de ervaringen en suggesties van de actoren.

Initiatief 2: PK04_verbeteren releasecontrole
Tijdens de recent uitgevoerde ICT audit werd vastgesteld dat de maturiteit van het proces
voor release van nieuwe of gewijzigde applicaties nog te laag is.
Release management situeert zich binnen het proces “BAI07 Manage Change Acceptance
and Transitioning”. Voor dit proces werden een aantal verbetervoorstellen opgenomen in het
CobiFin – ICT Procesboek.
Als resultaat van de ICT audit werden een aantal projectkaarten geformuleerd. Projectkaart 4
“Verbeteren releasecontrole” is hier relevant.
Met dit project willen we de samenwerking verder uitbouwen en de verantwoordelijkheden
verduidelijken vanaf de eerste ontwikkeling van software tot het functioneren binnen de
diensten. Bovendien zullen we het hele proces analyseren om ook de kwaliteit te kunnen
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verbeteren, bijvoorbeeld door bepaalde testen toe te voegen of door de business approval
verder uit te werken.
Gerealiseerd in 2016:
 Procesbeschrijving en rol van de release coördinator
 Aanpassing van de delivery management tool
 Richtlijnen voor de acceptatietesten
Wegens het ontbreken van een releasecoördinator werd het project in 2016 on hold gezet.
Een expert consultant releasecoördinator werd uiteindelijk begin 2017 in dienst genomen om
het project verder te zetten en interne medewerkers op te leiden.
Voorzien voor 2017:
 Integratie van projectplanning en releaseplanning; integratie van tools om de
beheersbaarheid te verhogen
 Release coördinator en de operationele teams opleiden
 Communicatieproces naar service desk en (externe) klanten na release (Systematische
communicatie van de release notes)
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Medewerkers zullen een nieuwe release pas in productie brengen wanneer de kwaliteit
voldoet en de nodige toelatingen gegeven zijn. Alle medewerkers zullen de kwaliteitscriteria
en de regels moeten volgen om een release in productie te brengen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De administraties dragen samen met ICT de verantwoordelijkheid bij de beslissing om een
release in productie te brengen.

Artikel 39. Verder uitbouwen van geïntegreerde verwerking en business process automation
ORGANISATIEDOELSTELLING: HET AANBIEDEN VAN DE NODIGE MIDDELEN EN ONDERSTEUNING VOOR
DE VERDERE REALISATIE VAN DE TOEPASSINGEN VOOR GEÏNTEGREERDE VERWERKING

De belangrijkste bouwstenen van de nieuwe ICT-omgeving zijn operationeel en gestaag komen er
nieuwe applicaties bij, zowel rechtstreeks ten voordele van de burger en de ondernemingen, via het
internet, als ten voordele van de medewerkers van het departement zelf, via het intranet.
De stafdienst ICT biedt de nodige middelen en ondersteuning voor de verdere realisatie van de
toepassingen geïntegreerde verwerking die de processen ondersteunen. Voor de bestaande
toepassingen verzekert ICT de beschikbaarheid en de performantie van de systemen en de
toepassingen.
Om de geïntegreerde toepassingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de processen van de
business blijven we aandachtig voor de afstemming tussen business en ICT (business-IT alignment).
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Gerealiseerd in 2016:
 In 2016 werd een lean project uitgevoerd om de agile methode in te voeren bij de
ontwikkeling van toepassingen. Handleidingen werden opgemaakt, een
methodologisch kader geschapen en pilootgroepen samengesteld.
Voorzien voor 2017:
 De stafdienst ICT voorziet geen specifieke projecten voor 2017.
 We blijven echter de beschikbaarheid van de applicaties monitoren en verzekeren.
 Het aantal testen op de applicaties wordt verhoogd en we verhogen onze controle
over de ontwikkeling en het onderhoud van de applicaties.
 Tenslotte verbeteren we stelselmatig het proces van ontwikkeling van toepassingen
volgens de methode “agile”.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Stelselmatig zullen alle medewerkers werken volgens de agile methode.
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10.2.4 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING: INTERNE CONTROLE
Het is belangrijk dat we op ieder ogenblik de organisatie kunnen aansturen om de vooropgestelde
doelststellingen te behalen.
De verdere uitbouw van interne controle moet ons toelaten om de risico’s over onze essentiële
processen te beheersen door:
1. analyseren van de processen en in kaart brengen van de risico’s en controlemaatregelen
2. bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het interne controle systeem met aandacht voor het
identificeren van de KPI’s en KRI’s, het risk management, de evaluatie van de controle-omgeving en
het opzetten van een doeltreffend monitoringsysteem
Initiatief 1: IT Monitoring
Gerealiseerd in 2016:
 In 2016 werd in de nieuwe IT organisatie een afdeling Supervision belast met de
monitoring van de systemen. Zo werd de performantie en beschikbaarheid voor de
tien belangrijkste toepassingen gerealiseerd. Een aantal parameters worden
voortdurend gemeten om de dienstverlening door middel van de toepassingen te
verbeteren of op peil te houden.
Hierdoor zijn indicatoren beschikbaar ten behoeve van de service managers en
business partners om te zorgen voor een optimale afstemming tussen ICT diensten
en de business behoeften.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Service managers en systeembeheerders kunnen op basis van de gegevens beslissen
waar acties nodig zijn om de performantie te verbeteren.

Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: VERBETEREN VAN DE MATURITEIT VAN HET BEHEER VAN DE
DIENSTVERLENING

Tijdens de ICT-audit werd vastgesteld dat de maturiteit van het beheer van de dienstverlening nog te
laag is.
Een correcte aansturing vereist KPI’s en metrieken, die worden vastgelegd in Service Level
Agreements (SLA’s). De vastgelegde servicegraad is onderbouwd met een kosten/batenanalyse die
de baten van de gewenste servicegraad afweegt t.o.v. de benodigde investeringen. Rapportage en
transparantie over de (afwijkingen van) gemeten servicegraden zou een permanent agendapunt
moeten zijn op de respectieve bestuursorganen.
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In de praktijk zijn er zowel verbeteringen nodig aan de metingen van de dienstverlening door
leveranciers (de supply-kant) als aan de metingen van de dienstverlening van de ICT stafdienst aan de
andere stafdiensten en Algemene Administraties (de demand kant).
IT demand en supply side service management is het beheer van enerzijds diensten aan interne of
externe gebruikers en anderzijds van diensten geleverd door interne medewerkers en door derden.
Het project heeft tot doel om de sturingsmechanismen op te zetten die nodig zijn om de niveaus van
dienstverlening op een objectieve manier te kunnen meten en afwijkingen van het gewenst niveau
van dienstverlening te detecteren.
Initiatief 1: PK09_ICT supply and demand side SLM
Gerealiseerd in 2016:
 Werkwijze bij de intake van projecten
 Procesdefinitie en rolbeschrijvingen service manager
 Master Service Level Agreement
Voorzien in 2017:
 SLA’s fase 1
Uitgewerkte SLA's die werden opgesteld in overleg met de business en die
ondersteund worden door de nodige OLA's. Deze wordt gevalideerd door de
Application owner en de stafdirecteur ICT. Het betreft volgende applicaties: Biztax FO
- Intervat - MyMinfin -TaxCalc - Tax-on-Web - Belcotaxon-Web – Rent


SLA’s fase 2
Het betreft alle overige e-services, OLA’s ter ondersteuning van de SLA’s, OLA’s zijn
de onderlinge akkoorden tussen de service manager en supporting service
organisaties



Opvolging proces
 KPI's Identificatie van maximaal 5 KPI's, goedgekeurd door de stuurgroep,
 Implementatie opvolging 31/03/2017 Verwerking van de gekozen KPI’s in de
bestaande rapportagetools en -procedures

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Er zijn duidelijke dienstverleningsniveaus bepaald die moeten nagestreefd worden.
Sneller en effectiever ingrijpen bij problemen van dienstverlening mogelijk
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De administraties hebben met de stafdienst ICT duidelijke afspraken omtrent te leveren
niveau van dienstverlening.
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10.2.5 Rechtszekerheid en privacy (K3)

Artikel 50. Beschermen van gegevens en informatieveiligheid
ORGANISATIEDOELSTELLING: INFORMATIEVEILIGHEID
De FOD Financiën beschikt over zeer omvangrijke informatie over de belastingplichtige. Ieder
misbruik daarvan moet voorkomen worden en wij moeten alle maatregelen nemen om de
persoonlijke levenssfeer van iedere burger te vrijwaren.
Initiatief 1: algemene offerteaanvraag voor diverse diensten betreffende
informatieveiligheid
Diensten voor veilige internet toegang en beveiligde informatica infrastructuur





Sommige federale overheidsdiensten wensen hun veiligheidsstrategie aan te passen aan de
nieuwe Europese wetgeving betreffende de General Data Protection Regulation en de
Network Information Security Directive.
Deze wetgeving dient volledig toegepast tegen mei 2018 op straffe van financiële boetes die
meerdere miljoenen euro kunnen bedragen.
Bovendien komt in juni 2017 een einde aan het contract voor de huidige technische
infrastructuur. In het kader van deze overheidsopdracht willen de federale
overheidsdiensten samenwerken met een dienstverlener voor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opbouwen van een vertrouwensrelatie;
Vertrouwen in de infrastructuur
Vertrouwen in de operationele activiteiten die de gevraagde diensten onderbouwen
Het behoud van onafhankelijkheid van de federale overheidsdiensten
Een dienst die alles omvat voor het behandelen van wijzigingen, incidenten en
problemen
Een transparante kostenstructuur, zonder verborgen kosten
Een precieze beschrijving van de specificaties en de diensten
Aanvaardbare kosten
Duidelijkheid omtrent de juridische verantwoordelijkheid

Doelstelling is te beschikken over de diensten van een Managed Security Provider (MSSP) die
garandeert te beschermen tegen cybercriminaliteit door diensten te leveren voor beheer en controle
van de platformen en veiligheidssystemen die beveiligen tegen interne en externe bedreigingen.
De te bieden oplossing moet bijdragen tot de vermindering van kwetsbaarheden van de
informaticastructuur van de federale overheidsdiensten, evenals de vermindering van de risico’s, de
bedreigingen en de veiligheidsincidenten. Ze moet ook leiden tot een betere detectie van malware
activiteiten, de proactieve bescherming verbeteren en de reactie in geval van incidenten door
voldoende capaciteit tot isolatie en hulp bij herstel. De diensten voor incidentbehandeling moeten
bovendien de ervaring en expertise bijbrengen om de onderzoeken naar incidenten te versnellen.
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10.2.6 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
ORGANISATIEDOELSTELLING: VERBETEREN VAN DE DIGITALE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE
MET BURGERS EN ONDERNEMINGEN

Burgers en ondernemingen wensen een dienstverlening op hoog niveau. Ook verwachten ze steeds
vaker dat die dienstverlening op maat is en digitaal. De FOD Financiën zet de komende jaren in op
digitalisering om hun verwachtingen in te lossen: dienstverlening en communicatie moeten
toegankelijk en snel zijn en het gebruiksgemak moet voorop staan.
We willen de digitale dienstverlening en communicatie met de burgers en ondernemingen
verbeteren, o.a. door het gebruik van MyMinfin en MyMinfinPro.
Initiatief 1: MyMinfin platform
MyMinfin is de portaalsite van de FOD Financiën. Via deze toepassing hebben burgers
toegang tot hun dossier bij de FOD Financiën en hebben zij toegang tot onze eGov services.
Het is daarom essentieel dat we blijven verder werken aan het verbeteren en het laten
verder evolueren van MyMinfin.


Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (Buca 2074 MEG2)
De algemene administratie van de inning en de invordering is één van de
administraties die het meeste contact heeft met de belastingbetaler. Daardoor is
MyMinfin een ideaal kanaal om hun verschillende diensten op een digitale wijze aan
te bieden. Het is in die context dat onderstaande initiatieven zijn aangebracht.
o eAfbetalingsplan v2: Op dit moment is deze functionaliteit enkel beschikbaar
voor de burger. In de v2 is het de bedoeling dat dit wordt uitgebreid naar
rechtspersonen via MyMinfin Pro alsook het verder verbeteren van het
gebruiksgemak. Een ander objectief is het verminderen van de werkdruk van
onze collega's die de aanvragen behandelen. In de nieuwe versie V2 willen
we zorgen voor:
o
o

o

o

het automatisch versturen van bepaalde antwoorden op basis van
specifieke criteria.
het vervangen van het pdf formulier door een webformulier in
MyMinfin waarbij bepaalde velden vooraf ingevuld zijn met
gebruikersgegevens.
het dynamisch renderen van bepaalde velden op basis van de
gemaakte keuzes door de gebruiker: bijvoorbeeld bij een aanvraag
voor een plan van 4 maanden is het niet mogelijk om de velden in te
vullen die zijn gelinkt met een langere periode
de mogelijkheid aanbieden aan de gebruiker om enkele simulaties te
maken inclusief de interest berekening op basis van goed
gedefinieerde criteria.
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o

o

o

o

o

o

de creatie van een pdf van de aanvraag, het opslaan van deze pdf in
filenet en het ter beschikking stellen in het dossier van de aanvrager
in MyMinfin.
o het voorzien van geautomatiseerde herinneringsberichten (via
sms/mail/andere) voor iedere deadline in het afbetalingsplan.
o het voorzien van een link (verplicht te volgen) met de
betalingsmodule voor de eerste afbetaling vooraleer het kunnen
formeel accepteren van het afbetalingsplan.
eDebtAttest burger
De mogelijkheid aan de burger bieden om online, onmiddellijk en zeker en
vast zonder menselijke tussenkomt een attest van zijn schulden tegenover
de FOD Financiën te bekomen. Deze functionaliteit bestaat al voor de
bedrijven in het kader van de openbare aanbestedingen. Doordat we
bepaalde componenten kunnen hergebruiken heeft dit een gunstig effect op
de ontwikkelkosten.
Interface "Op afspraak"
Deze functionaliteit hangt af van de buca 1984 "Afsprakentool infocenters".
Het objectief is om een interface in MyMinfin aan te bieden die verbinding
maakt met de tool die wordt besproken in buca 1984 om aan de
belastingbetaler de mogelijkheid te bieden zijn afspraken met de FOD
Financiën te beheren.
eVA
Om de vooruitbetalingen tussen de AAII en de ondernemers te beheren
willen we een functionaliteit ontwikkelen die op een electronische wijze
de betalingsbeslissingen en een overzicht van de in het voorgaande jaar
gedane betalingen aanbiedt. Op dit ogenblik brengt het versturen van deze
documenten een grote kost met zich mee voor de FOD Financiën. Ook brengt
deze ontwikkeling het voordeel met zich mee dat de gebruikers voor
bepaalde diensten niet meer naar de kantoren moeten gaan.
Fiscale balans
Deze migratie is afhankelijk van de buca 2065 "DAD". Omdat het is voorzien
dat de access primitive, die voorziet om de toestand van de schulden van
een persoon te consulteren, wordt vervangen door een laag bestaande uit
web services die gebruik maken van de ESB, is het noodzakelijk dat MyMinfin
de nodige aanpassingen voorziet om hiervan te kunnen gebruik maken.
POC van een mobile app "MyMinfin" met de fiscale balans inclusief de
betalingen en de notificaties
In het kader van de digitalisatie en met als doel om nog een groter publiek te
kunnen aanspreken via nieuwe digitale communicatiekanalen, wil de AAII
een mobile app ontwikkelen van de fiscale balans en de bestaande
notificaties via MyMinfin.
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Algemene Administratie van de Fiscaliteit
In het kader van de digitalisatie en met als doel een meer uitgebreide dienstverlening
naar de belastingbetaler toe wil de algemene administratie van de fiscaliteit
maximaal 154 extra soorten documenten ter beschikking stellen via MyMinfin. Deze
documenten zijn beschikbaar via filenet. Daarnaast zal MyMinfin worden gebruikt als
unieke toegang tot de toepassing Taks-on-Web.
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie
Voor het ter beschikking stellen van de kadastrale gegevens via MyMinfin wordt
gebruik gemaakt van de web service ConsultImmo. Indien echter een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon een bepaalde hoeveelheid eigendommen heeft, geeft
deze web service een timeout fout door naar MyMinfin. Om dit probleem aan te
pakken en de dienstverlening via MyMinfin te garanderen wil de algemene
administratie patrimoniumdocumentatie de wijze waarop MyMinfin gebruik maakt
van de web service ConsultImmo wijzigen.
ConsultImmo heeft een functionaliteit ontwikkeld die het toelaat op te vragen in
welke kadastrale afdelingen (gemeenten) een persoon eigendommen heeft. Het is de
bedoeling dat MyMinfin hiervan gebruik maakt om indien een persoon meerdere
eigendommen heeft eerst een lijst te maken waar de gebruiker daarna per eigendom
kan selecteren indien hij/zij meer informatie wenst. Deze manier van werken zorgt
ervoor dat er meerdere, kleinere aanvragen naar ConsultImmo worden gestuurd
waardoor deze geen timeout fouten meer teruggeeft.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Al deze uitbreidingen van het MyMinfin platform hebben als doel dat de interactie
van de burgers en de ondernemingen met de FOD Financiën meer en meer op een
digitale manier zullen verlopen. De diensten die de FOD digitaal aanbiedt staan ter
beschikking van de burger wanneer en waar hij wil.

Initiatief 2: Advanced Case Management
De scanninginfrastructuur en – software DIM zal worden gebruikt om binnenkomende post
te scannen en in een workflow te plaatsen met het oog op de digitalisering van de processen.
De complexiteit van de tool zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek en deze kan gaan
van de minimale optie (workflow Quick & Dirty) tot een maximale oplossing (generiek Case
Management).
De FOD Financiën maakt sinds 2007 gebruik van IBM FileNet P8, met IBM Case Foundation
software, voor het archiveren, ontvangen en verzenden van elektronische documenten. Deze
software laat ook toe om Business Process Management (BPM) te integreren binnen de
applicaties. In de loop der jaren werden steeds meer verschillende soorten documenten
elektronisch gearchiveerd zodat de omgeving momenteel honderden miljoenen documenten
telt.

278

Het systeem heeft haar deugdelijkheid intussen reeds meer dan bewezen en een groot aantal
toepassingen voor de burger en de administratie maken gebruik van BPM met FileNet P8 in
de achtergrond.
De FOD Financiën investeert aanzienlijk in deze omgeving om ze performant en up to date te
houden. In de loop der jaren werden verschillende versies gebruikt: 3.5, 4.5 en 5.2.
De support en maintenance op deze omgeving dient verlengd te worden.
Als uitbreiding op BPM wil de FOD overgaan tot de aankoop van IBM Advanced Case
Management. Dit laat toe om de bestaande geïntegreerde processen in de applicaties nog
meer te optimaliseren en te vereenvoudigen zodat een grotere dienstverlening naar de
burger toe kan geleverd worden.
Hiervoor is op de bestaande IBM Case Foundation Software de additionele module IBM Case
Manager For IBM Case Foundation nodig. De aankoop betreft de licenties en het onderhoud
van het type SW Subsription en Support.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Indien de behandeling van binnenkomende post digitaal gebeurt en in een workflow met de
toepassingen verbonden wordt zal de manier van werken veranderen, het papier verdwijnt
stelselmatig en de behandeling gebeurt volledig digitaal. De documenten zullen ook voor alle
betrokken medewerkers onmiddellijk beschikbaar zijn.
De processen kunnen zo versneld worden en het creëert ook mogelijkheden voor de burger
om de status van zijn dossier te volgen via een digitaal platform.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De burger zal in een latere fase de mogelijkheid hebben om de status van zijn dossier te
kunnen volgen via het digitaal platform.

Initiatief 3: Mandaten Self Service generieke functionaliteiten
Self Service Mandaten (SSM) moet in staat zijn een uniform antwoord te bieden op de vraag
naar beheer van mandaten van de verschillende huidige en toekomstige business partners.
Het voorgestelde project omvat daartoe een aantal aanpassingen en uitbreidingen op de
bestaande Selfservice Mandaten (SSM).
De stafdienst ICT zal de technische ondersteuning geven voor dit project van de Diensten van
de voorzitter.
Voorzien voor 2017:
 Webservice “Hoedanigheid” (voor ophalen van hoedanigheid o.b.v. Nacebel-code):
 Momenteel is het niet mogelijk om voor een mandaat aan te geven dat een
rechtspersoon de hoedanigheid van boekhouder, advocaat, … moet hebben.
 Verfijning van mechanisme van foutafhandeling en duidelijkere foutomschrijving, waar
mogelijk met verwijzing naar de bron
 Andere generieke functionaliteiten volgens te onderzoeken haalbaarheid
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10.2.7 Transversale doelstellingen voor alle federale overheidsdiensten

Artikel 66.

Dienstoverschrijdende samenwerking

ORGANISATIEDOELSTELLING: SYNERGIËN ZOEKEN OP HET VLAK VAN IT
De federale overheidsdienst neemt deel aan gerichte prioritaire acties rond een aantal gekozen
thema’s zoals IT, logistiek, HRM en budgetbeheer.
De FOD Financiën engageert zich om bij te dragen tot het federaal efficiëntieprogramma in
opvolging van OPTIFED.
Initiatief 1: opdrachtencentrales bluestack - telefonie - ACM
Gerealiseerd in 2016:
Een tweede datacenter werd geopend in de FINTO zodat Financiën twee datacenters beheert
voor gemeenschappelijk gebruik
In 2016 werd ook een protocol afgesloten met Belnet om het beheer van het netwerk van
Financiën over te nemen.
Voorzien voor 2017:
In het kader van het nastreven van synergiën in het domein van de ICT zal de FOD Financiën
een aantal contracten toekennen als opdrachtcentrale voor alle federale ICT diensten.


ACM
Een overheidsopdracht wordt afgesloten voor het leveren van een Advanced Case
Management tool die zal toelaten een workflow te integreren in de toepassingen om
dossiers te behandelen.



Bluestack-platform voor een DB2 omgeving
Vernieuwen van de basisinfrastructuur voor het hosten van de centrale databanken
van de FOD Financiën. Deze databanken van de meest bedrijfskritieke toepassingen
zijn gebaseerd op de software IBM DB2. De FOD Financiën beoogt een oplossing
teneinde een gegarandeerd dienstenniveau te bekomen.
De FOD Financiën dient voor zijn dagdagelijkse werking beroep te doen op een
Enterprise Databaseplatform voor het opslaan, bewerken en consulteren van de
gegevens voor de verschillende administraties en stafdiensten. Deze gegevens
bevinden zich voornamelijk op de interne DB2 databaseplatformen. Niet alleen de
FOD Financiën, maar ook andere instellingen zoals de FOD Economie, Smals en de
Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid hebben behoeften voor het vernieuwen van
hun DB2 databaseplatformen. In het kader van G-CLOUD en federale synergiën, zal
met deze behoeften rekening worden gehouden.
De huidige databaseplatformen maken gebruik van componenten die werden
gekocht in het project ATLAS PROCESSING en ATLAS STORAGE. Hierin werden Fujitsu
SPARC servers aangekocht en EMC VMAX storage.
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Gezien de leeftijd van de machines en de nakende end-of-support-life date bij de
leveranciers (2019) dienen wij de continuïteit van de dienstverlening te kunnen
verzekeren zodat de toepassingen draaiende blijven. Wij dienen rekening te houden
met een migratietraject. Tijdens de voorbije jaren hebben zich in de snel
veranderende IT-markt verschuivingen voorgedaan. Zo heeft Oracle Sun
overgenomen en is de samenwerking tussen IBM en Oracle (SUN) niet meer als
voorheen. Wij merken immers dat de meeste recente versies van IBM software niet
meer ondersteund wordt op recente versies van Oracle besturingssystemen. Op deze
manier kunnen wij geen gebruik maken van de recentste versies van de
besturingssystemen.
Doorheen de jaren zijn de verschillende componenten steeds intensiever gebruikt,
hetwelke momenteel leidt tot een nood aan bijkomende capaciteit. De
storageomgeving kent performantieproblemen op de piekmomenten wat leidt tot
een heel intensief beheer. De servercomponenten zijn op de piekmomenten van de
dag aan meer dan 60% belast, wat tot gevolg heeft dat niet alle workloads binnen 1
datacenter kunnen gedraaid worden, zonder bepaalde workloads op te geven.
ICT Operations acht het niet meer verstandig om nog verder te investeren in de oude
hardware. Gezien de rekenkracht van de nieuwe systemen zullen er voordelen
gedaan worden qua stroomverbruik en vloeroppervlakte in het datacenter. In de
opdracht zal rekening worden gehouden met de recentste technologieën en
technieken, zodat een betere dienstverlening naar de klanten mogelijk is.
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11 STAFDIENST BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE
11.1 Inleiding
De Stafdienst B&B blijft verder inzetten op het winnen van het vertrouwen van al zijn partners door
zijn kennis en expertise met hen te delen en samen te werken aan een duurzame dienstverlening.
Daarom werken we in 2017 volop aan de verdere professionalisering van onze processen. Concreet
betekent dit dat we voor alle B&B-processen, op basis van de in 2016 uitgevoerde analyse, een
verbeterplan zullen doorvoeren.
Daarbij houden we een aantal belangrijke evolutiepunten nauwgezet in het oog:







we zijn hét kenniscentrum én referentiepunt met betrekking tot de opmaak en uitvoering
van de begroting van de FOD, de boekhoudkundige en beheersmatige processen;
we implementeren het interne controlesysteem verder aan de hand van het Masterplan
2017-2018 en onderhouden en ondersteunen de uitrol van de beheerscontrole op de lagere
niveaus;
we bouwen verder aan de activity based costing rapportering voor het management zodat
we over de nodige boekhoudkundige en financiële informatie beschikken om de FOD
efficiënt aan te sturen
we vervolledigen de boekhouding via interfaces tussen Fedcom en de bestaande applicaties
van de algemene administraties of we integreren de gegevens direct in Fedcom
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11.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
11.2.1 Financiering (R3)

Artikel 37. Verhoging van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING: HERBEKIJKEN VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN OP BASIS VAN HET
FUNCTIONEEL ORGANIGRAM EN DE TECHNISCHE COMPETENTIEPROFIELEN HIERIN INTEGREREN

Alle functiebeschrijvingen binnen de SD B&B zijn beschreven en bevatten eveneens het technisch
competentieprofiel. Een technisch competentiewoordenboek is opgemaakt dat per niveau, rol,
afdeling de technische competenties bevat.
Initiatief 1: Tegen eind 2017 zijn alle functies van SD B&B beschreven in een
functiebeschrijving met inbegrip van het technische competentieprofiel
Voorzien voor 2017:





Bepalen van het functioneel organigram van de SD B&B
Herevalueren van de functiebeschrijvingen van elke functie opgenomen in het
organigram
Bepalen van een technisch competentiewoordenboek
Bepalen van een technisch competentieprofiel voor elke functie

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?




De inzetbaarheid en de ontwikkeling van de medewerkers worden verhoogd
Transparantie in de functiebeschrijvingen
Duidelijk en concreet zicht op de taken, opdrachten, generieke en technische
competenties per niveau, per rol en per afdeling.
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11.2.2 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: IN 2010 KEURDE DE FOD FINANCIËN DE VISIENOTA VOOR DE
INTRODUCTIE VAN EEN BPM GOED. DE MEESTE AANDACHT GING VOORNAMELIJK NAAR HET
INVENTARISEREN EN MODELLEREN VAN DE ( KERN) PROCESSEN VAN DE FOD. O OK IN DE VOLGENDE
JAREN ZETTEN WE HIER VERDER OP IN .
Initiatief 1: Tegen eind 2017 zal B&B al de bestaande uitgetekende processen
aftoetsen aan de realiteit en updaten waar nodig en de nieuwe processen
modelleren.
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 heeft de Stafdienst B&B de modellering van volgende processen aangevat en
afgewerkt:




proces P061 - Algemene en Analytische Boekhouding (subprocessen:
Klantenboekhouding, Analytische Boekhouding en Algemene Boekhouding)
proces P062 - Begroting (Uitgavenbegroting en Ontvangstenbegroting)
proces P064 - Financiële Analyse en Rapportering

De werkinstructies van het proces P061 – Algemene en Analytische Boekhouding werden
aangevat en gedeeltelijk afgewerkt. De werkinstructies voor het subproces P061AB01.
Algemene Boekhouding zijn volledig afgewerkt.
Van de reeds gemodelleerde processen heeft B&B de werkinstructies (niveau 4) afgewerkt:





P052 - Beheerscontrole,
P054 - Interne Controle,
P062 - Begroting (Uitgavenbegroting en Ontvangstenbegroting) en
P063 - Van Bestelling tot Betaling.

De procesmodelleringen van bovenstaande processen werden gepubliceerd op SharePoint
B&B en alle reeds bestaande werkinstructies van alle processen werden gepubliceerd op de
SharePoint “ Process documentation repository “, ter beschikking gesteld en beheerd door
SCC.
De modelleringen betreffen de processen zoals ze nu worden uitgevoerd. Elk jaar zal de
Stafdienst B&B de actualiteit van zijn procesbeschrijvingen controleren en waar nodig de
modelleringen updaten.
(Voor de nieuw te ontwikkelen of uit te diepen processen P62 Begroting (inkomsten) en
proces P64 – Financiële analyse en rapportering, zullen de uitgetekende activiteiten na de
modellering geïmplementeerd worden in samenspraak met de betrokken partners)

284






Voorzien voor 2017:
Voor alle processen SD B&B:
o nakijken van werkinstructies op conformiteit met de richtlijnen van SCC. Indien
nodig, zullen ze hieraan aangepast worden.
o Onderzoek naar linken naar andere processen. In voorkomend geval zullen de nodige
verwijzingen aangebracht worden.
o Controle op conformiteit van de gehanteerde benamingen in de rollen en lanes.
Komen ze overeen met het organigram en waar nodig deze aanpassen.
o Controleren of de doelstellingen SMART geformuleerd zijn
Proces P052 – Beheerscontrole is gepland voor gedeeltelijk hermodellering:
o activiteitenblok P052.AB02 wordt hertekend
Proces P054 – Interne Controle is gepland voor gedeeltelijke hermodellering:
o Activiteitenblok P054.AB01(bestaat nu uit 2 activiteitenblokken) hermodellering en
uitbreiding met 1 activiteitenblok
o activiteitenblok P054.AB02: hermodellering
o activiteitenblok P054.AB03: start van modellering voor implementatie in 2018
Proces P063 – Van Bestelling tot Betaling is een gedeeld proces met de Stafdienst Logistiek.
o De verschillende activiteitenblokken sluiten momenteel niet goed aan op elkaar. Het
is de bedoeling om dit in 2017 te remediëren.
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11.2.3 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit

ORGANISATIEDOELSTELLING: BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERNE
CONTROLESYSTEEM MET AANDACHT VOOR HET IDENTIFICEREN VAN DE KPI’ S EN KRI’ S, HET RISK
MANAGEMENT , DE EVALUATIE VAN DE CONTROLE -OMGEVING EN HET OPZETTEN VAN EEN
DOELTREFFEND MONITORINGSYSTEEM .
Initiatief 1: De uitvoering van het Masterplan 2017-2018 leidt ertoe dat eind 2018
een verhoging van de maturiteit van het interne controlesysteem wordt vastgesteld
aan de hand van een nieuwe maturiteitsmeting.
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het Masterplan Interne Controle 2014-2016 afgewerkt, waarbij een eerste
risicoanalyse werd uitgevoerd op alle processen van de algemene administraties en
stafdiensten. Voor de stafdiensten BEO en ICT dient dit nog verdergezet te worden in 2017.
Voorzien voor 2017:
Het Masterplan 2017-2018 bestaat uit volgende 5 thema’s:


Thema 1: risicoanalyse van de transversale processen en quality control
o subthema 1: Mapping interne controle van de transversale en gedeelde
processen
 De transversale processen van de FOD Financiën identificeren
 Iedere entiteit die eigenaar is van een transversaal proces, plant de analyses
samen met de entiteiten betrokken bij deze processen (geconsolideerde
planning voor de betrokken entiteiten)
 De planning van de transversale processen, zoals voorzien door de entiteiten
die eigenaar zijn, integreren in het Masterplan interne controle 2017
 De planning maandelijks uitvoeren en opvolgen
o subthema 2: Herzieningscyclus: een planning uitwerken voor de in 2017 te
herziene processen
 Een planning opzetten met de in 2017 te herziene (al dan niet volledige)
processen
 De nieuwe planningen integreren in het globale Master Plan interne controle
2017 – 2018
 De planning maandelijks uitvoeren en opvolgen
 Regelmatige overlegmomenten organiseren tussen de Interne Controle
facilitator, de Business Analyst (BPM) en de Proceseigenaars

286









Thema 2: opvolging en rapportering 2017-2018
o subthema 1: Planning van de risicoanalyses: nieuwe planning interne controle en
nieuwe boordtabel
 De templates « planning en boordtabel interne controle » aanpassen
 De planning 2017 uitwerken en consolideren aan de hand van de nieuwe
template
 De planning 2017 uitvoeren en opvolgen
o subthema 2: alles wat in 2017-2018 opgevolgd moet worden integreren in een
globaal opvolgingsplan
 De opvolging van de risicoregisters en gerelateerde actieplannen
 De actieplannen die opgesteld zijn na de zelfevaluatie van het interne
controlesysteem met behulp van een maturiteitsmatrix
 De opvolging van de actieplannen met betrekking tot de geïdentificeerde
strategische risico’s
 De huidige opvolging van de aanbevelingen uit de auditrapporten herzien en
verbeteren
 De opvolging van de aanbevelingen van andere bronnen/instanties
o subthema 3: Het proces kwaliteitscontrole (Quality checks) herzien en
verbeteren
o subthema 4: de kwaliteit van de rapportering over risicoanalyses van processen
verbeteren
Thema 3: methodologische ondersteuning
o subthema 1: een risicocartografie uitwerken
 Het concept risicocartografie duidelijk maken
 Interne en externe ervaringen inbrengen
 De conclusies van de werkgroep presenteren aan het netwerk interne
controle
o subthema 2: Een methodologie voor ICS monitoring opzetten
 Het concept ICS monitoring duidelijk maken
 Interne en externe ervaringen inbrengen
 Een methodologie uitwerken / voorstellen om te monitoren op maat van de
FOD Financiën
 De voorgestelde methodologie om te monitoren testen en aanpassen
 De monitoring volgens FOD Financiën methodologie breed invoeren
Thema 4: maturiteitsmatrix en strategische risico’s
o subthema 1: Maturiteitsmatrix
 Actieplannen uitwerken op basis van de eerste zelfevaluatie
o subthema 2: Strategische risico’s
 Actieplannen uitwerken op basis van de geïdentificeerde strategische risico’s
Thema 5: sensibilisering, informatie en opleiding inzake interne controle
o Sensibilisering:
 Sensibiliseringssessies op aanvraag voorzien
 Actief communiceren over interne controle
 Een studiedag over interne controle organiseren in 2017
o Informatie:
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o

 Een Intranetsite interne controle opzetten
Opleiding:
 Specifieke en algemene opleidingen organiseren over interne controle
doorheen 2017

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De uitvoering van het Masterplan 2017-2018 moet leiden tot een hogere maturiteit van het
interne controlesysteem.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Een betere risicobeheersing in de processen moet leiden tot een hogere efficiëntie en
effectiviteit en een betere dienstverlening aan onze gebruikers.

Initiatief 2: Professionalisering IC - Analyseren van de processen voor een eerste
keer en in kaart brengen van de risico’s en controlemaatregelen.
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het Masterplan Interne Controle 2014-2016 verder uitgevoerd en zo goed als
afgewerkt. De risicoanalyses op alle processen van de Algemene Administraties en
Stafdiensten, behalve BEO, ICT en Thesaurie werden beëindigd.
Voorzien voor 2017:
Verder afwerken van het Materplan 2014-2016 waar dit nog niet beëindigd werd, m.a.w. nog
te finaliseren door BEO, ICT en Thesaurie.
De risicoanalyses op de volgende processen zullen in 2017 afgewerkt worden:





Thesaurie:
o P141 Beheren van derden gelden
o P143 Verzekeren van de financiering van de Staat
o P148 Beheren van de Koninklijke Munt van België met integratie van
P 147 Beheren van het Muntfonds
ICT:
o P058.ALDC « Arrival - Life – Departure »
BEO:
o P 041 Reglementering
o P 044 Informatie
o P 045 Extern advies & medewerking
o P 086 Beheer van data
o P 087 Opmaken adviezen en verslagen
o P 088 Kwantitatieve analyse

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De risicoanalyse op de processen moet een efficiëntere werking van het proces mogelijk
maken en een betere beheersing van de eraan verbonden risico's.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
Een betere risicobeheersing in de processen moet leiden tot een hogere efficiëntie en
effectiviteit en een betere dienstverlening aan onze gebruikers.

Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET MEETSYSTEEM EN VERDER
PROFESSIONALISEREN VAN DE BEHEERSCYCLUS

Initiatief 1: Programma MISS - Verbeteren van de kwaliteit van het meetsysteem en
verder professionaliseren van de beheerscontrole
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden de kwaliteitscriteria voor KPI’s bepaald en beschreven in een handleiding.
Daarnaast werd het proces van de coördinatie en planning van beheersinstrumenten
verbeterd.
Voorzien voor 2017:
Nazicht van de vooropgestelde kwaliteitscriteria door een externe partner en opmaak
definitieve kwaliteitscriteria.
Toetsing van de bestaande KPI’s in de management cockpits door een externe partner, incl.
verbetervoorstellen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De gebruikers hebben de garantie dat de KPI’s voldoen aan vooropgestelde kwaliteitscriteria
en krijgen betere beleidsinformatie ter beschikking.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Geen verspilling van middelen aan KPI’s die niet beantwoorden aan de kwaliteitscriteria.

Initiatief 3: Het tijdig uitvoeren van het programma MISSISSIPPI
(overheidsopdracht MCT Management Control Tools)
Gerealiseerd in 2016:
Per eind 2016 werden 80% van de projecten in het kader van het programma MISSISSIPPI
volgens schema uitgevoerd.
Voorzien voor 2017:
In 2017 wordt de doelstelling om minstens 80% van de projecten binnen de vooropgestelde
timing te realiseren verdergezet. Dit wordt bewaakt via de maandelijkse stuurgroep
MISSISSIPPI voor de opvolging van de projecten voor nieuwe beheersinstrumenten,
aanpassing van bestaande beheersinstrumenten, het opladen van gegevens en opvolgen van
de tickets van de servicedesk.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Verderzetting en verbetering van de bestaande werking.
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Artikel 44. Optimaliseren en opvolgen van de uitgaven, de begroting en de boekhouding van de
FOD Financiën

ORGANISATIEDOELSTELLING:
1.BETER OPVOLGEN VAN DE UITGAVEN VIA PERIODIEKE MONITORING EN VIA HET UITVOEREN VAN
HET PROJECT ‘ SLIM BESPAREN ’ OM DE KOSTEN ONDER CONTROLE HOUDEN
2. UITROLLEN VAN HET PROCES ANALYTISCHE BOEKHOUDING EN UITWERKEN VAN FINANCIËLE
KOSTPRIJSRAPPORTERING EN VERDIEPING EN INTEGREREN VAN ANALYTISCHE INFORMATIE EN
INVOEREN VAN ACTIVITY B ASED C OSTING (ABC)

3. PROFESSIONALISEREN VAN DE B&B-WERKING BINNEN DE FOD FINANCIËN
4. CREËREN VAN FINANCIËLE TRANSPARANTIE EN UITWERKEN VAN FINANCIËLE - EN
MANAGEMENTRAPPORTEN

Initiatief 1: project Slim besparen - 679-rekeningen
Gerealiseerd in 2016:
Vergoeding aan Bpost voor het uitvoeren van verrichtingen op de rekeningen 679:
op vraag van de Ministerraad wordt onderzocht of een systeem van cash pooling tot
efficiëntiewinsten kan leiden wat betreft de te betalen rentes. Dit impliceert het lanceren van
een overheidsopdracht om de kassiersfunctie toe te vertrouwen aan een financiële instelling.







In het kader van de voorbereiding van een lastenboek en een toelichtende nota aan de
Ministerraad werden in 2016 meerdere werkvergaderingen en stuurgroepvergaderingen
georganiseerd.
Benchmarking: met de Vlaamse Gemeenschap is er overleg geweest inzake de elementen
waarbij rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een lastenboek.
Wetgeving: omtrent de toepasselijke wetgeving was er overleg met de beleidsorganen van
de Minister van digitale agenda, telecom en de post (A. De Croo )
Marktprospectie: in de maand december werd met 3 grootbanken een uitvoerige
vragenlijst besproken omtrent een aantal voorafgaand uit te klaren vragen.
Bij de belangrijkste betrokken administraties van de FOD Financiën werd een analyse
uitgevoerd om het aantal rekeningen en het aantal verrichtingen te rationaliseren.

Voorzien voor 2017:
Een nota zal begin februari 2017 aan de Ministerraad worden voorgelegd. De Ministerraad zal
zich dienen uit te spreken over de lancering van een overheidsopdracht voor het beheer van
de rekeningen 679 of over het behoud van de huidige dienstverlener (Bpost).
De acties in 2017 zullen afhangen van de beslissing van de Ministerraad begin 2017.
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Indien de Ministerraad beslist om een overheidsopdracht te lanceren, zullen in het kader van
deze opdracht meerdere stappen moeten worden ondernomen (lastenboek, analyse van de
offertes, gunningsdossier)
Maatregelen, gebaseerd op de analyse die werd uitgevoerd over de mogelijkheid om het
aantal rekeningen en het aantal verrichtingen te rationaliseren, zullen eveneens worden
genomen binnen de FOD Financiën, bij elke betrokken administratie.

Initiatief 2: Project Controlling - transparantie ICT-kredieten
Gerealiseerd in 2016:
Het project werd in 2016 “ON HOLD” gezet wegens afhankelijkheid van de FOD B&B die een
consultant zou aanleveren. Dit aanbod voldeed echter niet aan onze vereiste
kwaliteitsnormen. Op basis van deze vaststelling werden andere opties onderzocht om een
consultant aan te stellen.
Voorzien voor 2017:
Een plan van aanpak zal door een externe consultant worden opgemaakt. De uitvoer is
afhankelijk van de actieplannen, voorgesteld door de consultant, maar deze zijn momenteel
nog niet gekend en ook de validatie door het directiecomité is vooraf vereist.

Initiatief 3: project : implementatie “Professionaliseren van de processen B&B”
Gerealiseerd in 2016:
Om de huidige manier van werken van de Stafdienst B&B te kennen en te analyseren, werden
workshops georganiseerd met de afdelingshoofden. Daarbij kon iedereen zijn advies geven
over de huidige werkwijze, evenals opmerkingen, aandachtspunten en verbetervoorstellen
formuleren. Deze oefening werd ook uitgevoerd met een aantal inkoopgroepen (IKG’s).
Op basis van de resultaten uit de workshops en de tevredenheidsenquêtes, werden een aantal
maatregelen weerhouden (quick wins) en goedgekeurd in de stuurgroep.
Na prioritering werd een actieplan opgemaakt.
Om rekening te houden met de werkvolumes van de afdelingen, de volumeschommelingen en
de processen te kennen waar de medewerkers meest tijd aan besteden, werd een
werklastmeting uitgevoerd voor de hele SD B&B
Parallel met deze analyses werd een benchmark uitgevoerd met een aantal andere FOD’s om
kennis te nemen van hun organisatie, hun werkmethodes en hun informaticamiddelen. Het
doel van deze vergaderingen was om de best practices te ontdekken in deze organisaties en
hier inspiratie op te doen voor de FOD Fin.

Voorzien voor 2017:
Een analyse van de uitgevoerde WLM zal gebeuren voor elke afdeling en elk team van de SD
B&B.
Een quick win was o.a. de aanduiding van 6 SPOC’s, als tussenpersonen tussen de SD B&B en
de IKG’s. Deze SPOC’s vatten hun opdracht aan vanaf januari 2017.
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Vanaf januari 2017 zal ook maandelijks een vergadering gehouden worden met de
belangrijkste IKG’s. Deze maatregelen beogen om de samenwerking tussen de afdelingen van
de SD B&B en de IKG’s te verbeteren.
Ook de intranetsite van de SD B&B zal worden geoptimaliseerd.
Na de quick wins, zullen een aantal andere (meer ingrijpende) maatregelen worden genomen.
De benchmarking en de WLM zijn daarbij 2 belangrijke aandachtspunten. In het 1ste trimester
2017 zullen workshops worden georganiseerd om dit uit te werken. Deze maatregelen zullen
het uitgangspunt zijn voor het project “implementatie: professionalisering van de processen
B&B” (Buca 1914) voorzien tegen eind 2017 en in 2018
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Elke medewerker zal deelnemen aan de WLM
De installatie van de SPOC’s zal alleszins een impact hebben op de medewerkers. De SPOC’s
moeten de samenwerking tussen de afdelingen B&B en de IKG’s verbeteren en B&B meer
gekend maken.
Initiatief 4: Uiterlijk einde van de maand volgend op het afsluiten van het
quadrimester wordt een financieel rapport voorgesteld aan de leden van het
directiecomité
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden een aantal pogingen ondernomen om tot een periodieke financiële
rapportering te komen voor de leden van het directiecomité, zonder bevredigend resultaat
weliswaar.
Voorzien voor 2017:
In 2017 worden deze inspanningen verder ondernomen om een viermaandelijkse opmaak en
aanlevering van een financieel rapport in te stellen ten behoeve van de leden van het
Directiecomité. Hiertoe werd een werkgroep opgericht bestaande uit leden van de
verschillende afdelingen van de Stafdienst B&B en zal beroep gedaan worden op de expertise
van een externe partner.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Beter inzicht in de aanwending van de financiële middelen, grotere transparantie en betere
benuttiging van de financiële middelen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Betere en verantwoorde benuttiging van de financiële middelen.
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Initiatief 5: PROJECT : Voorbereiden van het integreren van VIM (Vendor Invoice
Management) inclusief het changetraject binnen de FOD FIN
Voorzien voor 2017:
Vooreerst zal een analyse gemaakt worden van het voorgestelde standaardproces dat FOD
B&B op tafel zal leggen. Op die manier zal de impact op de TO BE situatie gekend zijn. Na de
stakeholders te hebben geïdentificeerd, zullen workshops het plan van aanpak, de timing en
de uitrol van de wijzigingen in kaart brengen. Opvolgvergaderingen zullen deze acties in
goede banen leiden.
Initiatief 6: Project : FEDCOM – tijdige en accurate boeking van de FI/NFI
Gerealiseerd in 2016:
In de loop van 2016 zijn de volgende systemen gestart met het rechtstreeks verwerken van
hun dossiers in FEDCOM:
 Findomimmo (AAPD)
 Erfloze nalatenschappen (AAPD)
Daarnaast zijn in de loop van 2016 de volgende systemen via interface verbonden met
FEDCOM:
 Centralisatie rekeningen hypotheekkantoren (AAThes)
 Bijzonder Beschermingsfonds (AAThes)
 Restitutiefonds (AAThes)
 Borgtochten (AAThes)
 First vervolgingskosten (AAII)
 MOSS (AAFisc)
 Hypocomptabi (kasrechten) (AAPD)
 Dematerialisatie effecten (AAThes)
Voor elk van deze systemen is er nu meer gedetailleerde informatie aanwezig in FEDCOM
waardoor de proef- en saldibalans en het begrotingsverslag meer detail geven van onder
meer de cijfers per kantoor en hoe die aansluiten bij de plaatselijke bankrekening. De
commentaar bij de jaarrekening van 2016 zal daarop aansluiten.
Voorzien voor 2017:
Op 2 januari 2017 zijn de interfaces van STIPAD van start gegaan.
In de loop van het jaar 2017 komen de volgende systemen nog aan bod:











II STIRON Module 3 en FI STIRON Module 2 (CC) (AAII/AAFisc)
180BAUT (AAII)
180 BAUT RNFI (AAII)
ICPC (AAII)
FIRST (AAII)
Alimentatievorderingen (AAII)
Domaniale vorderingen (AAII)
PLDA (AADA)
COMFOR (AAPD)
Elektronisch uittreksel kadaster (AAPD)
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 Pandregister (AAPD)
 SHAPE Housing-immobiliënbeheer (AAPD)
 SITRAN (DVZ)
Net als in 2016 zal binnen het programma ook dit jaar aandacht worden besteed aan de
strategie voor veranderingsbeheer en training en het voorzien van de nodige communicatieacties voor de doelgroepen. Eenmaal de systeemaanpassingen operationeel zijn heeft dit een
impact op de proef- en saldibalans en de begrotingsverslaggeving in FEDCOM.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De cijfers van vorderingen en opbrengsten zijn sneller en accurater ter beschikking voor de
verwerking in de algemene en budgettaire boekhouding van de federale overheid.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Een meer volledige en correcte boekhouding van de vastgestelde rechten zoals openstaande
vorderingen, ontvangen voorschotten, afboeking van dubieuze debiteuren, onderscheid
tussen lange en korte termijnbedragen.

Initiatief 7: Ontwikkelen interne applicatie voor e-budget binnen FOD FIN
Gerealiseerd in 2016:
Een behoefteanalyse werd uitgewerkt. Na overleg met de Stafdienst ICT over de mogelijkheid
om binnen de FOD Financiën een interne toepassing voor e-budget te creëren werd er beslist
te werken via een overheidsopdracht.
Er werd nagegaan of er beschikbare oplossingen op de markt bestaan. Een demo van een
aantal bestaande toepassingen werd bijgewoond.
Voorzien voor 2017:
Behoeften en functionaliteiten zullen verder gedetailleerd worden uitgewerkt.
Een lastenboek voor een overheidsopdracht zal worden opgemaakt en gelanceerd. Er wordt
verwacht om tegen het einde van het jaar de overheidsopdracht te kunnen gunnen.
Een actieplan voor het implementeren van de nieuwe toepassing zal samen met de aannemer
worden opgemaakt.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Alle documenten en gegevens binnen de FOD FIN worden op een eenvormige manier
opgemaakt en verwerkt. De historieken worden in dezelfde toepassing bijgehouden i.p.v. in
afzonderlijke tabellen en word-documenten.
Het betrokken proces zal efficiënter en professioneler uitgevoerd kunnen worden, met een
lagere werklast als gevolg. Uitgebreide rapporteringsmogelijkheden zullen beschikbaar zijn.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
De medewerkers krijgen een professionele tool ter beschikking waarin zij hun voorstellen en
aanvragen cijfermatig kunnen indienen, vergezeld van de nodige verantwoordingen.

Initiatief 8: Borgtochtenbeheer FOD FIN in samenwerking met dienst DCK van de
AA Thesaurie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd een interne analyse gemaakt omtrent de huidige werkwijze van het
borgtochtenbeheer. De Stafdienst B&B heeft een aantal verbetervoorstellen. Daarvoor is de
medewerking van de AA Thesaurie noodzakelijk.
In 2016 werd ook contact genomen met de projectleider van de AATHES die in 2017
verantwoordelijk zal zijn voor het project van de Reorganisatie van de Deposito – en
Consignatiekas (DCK), in het kader van digitalisering van de FOD Financiën, zoals voorzien in
het bestuursplan.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zal met de verantwoordelijken van DCK afgetoetst worden hoe de digitalisering van
de informatieverstrekking over borgstelling en vrijgave van de borg kan georganiseerd
worden. Vervolgens moet in overleg met DCK een werkprocedure opgesteld worden: ofwel
via een platform IT (nog te ontwikkelen), ofwel via E-mail van de dienst DCK (Quick Win
tussen DCK en cel borgtochten)
Daarnaast zal ook de identificatie van de verantwoordelijke medewerker bij de FOD Fin voor
de vrijgave van de borgtocht, worden getest via elektronische handtekening. Vervolgens
moet ook daarvoor een werkprocedure worden opgemaakt, getest en geïmplementeerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een digitale samenwerking met de DCK zal voor een werklastvermindering zorgen binnen de
cel Borgtochten.
Samenwerken met DCK en geïnformeerd worden door de cel borgtochten - als partner van
de dienst DCK - zal de Stafdienst B&B toelaten efficiënt te communiceren naar onze
gemeenschappelijke externe klant (de leverancier) en onnodige rappelbrieven vermijden.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Het bewijs van de borgstelling komt pas 1 week na datum bij de Stafdienst B&B terecht. Dit
heeft als gevolg dat de cel Borgtochten van de afdeling Vastleggingen reeds een
herhalingsbrief opstuurt naar de opdrachtnemer - leverancier wanneer deze in feite reeds
een borgtocht heeft gesteld. Indien alle nodige documenten aanwezig zijn, kan de vrijgave
ook gemakkelijk één week in beslag nemen. Daarom stellen we graag voor dit hele proces
volledig elektronisch te laten verlopen.
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11.2.4 Transversale doelstellingen voor alle federale overheidsdiensten

Artikel 58.

Efficiëntieverbetering en kostenreductie

Organisatiedoelstelling: Uitvoeren van de redeployment trajecten
Alle stappen van het redeployment-traject worden doorlopen en uitgevoerd
Initiatief 1: Voor het einde van 2017 zijn alle betrokken personeelsleden
gereaffecteerd op basis van hun competenties (Redeployment).
Voorzien voor 2017:




Informeren van de syndicale organisaties
Voeren van de exploratiegesprekken
Uitvoeren van de reaffectatie van de personeelsleden en hen installeren in de
nieuwe functie

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers worden ingezet in de nieuwe functie rekening houdend met hun
competenties en de behoeften van de organisatie.
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12 STAFDIENST LOGISTIEK
12.1 Inleiding
De Stafdienst Logistiek is een dienstverlenende organisatie die proactief de kernprocessen van de
diverse lijn- en stafentiteiten ondersteunt. Door zijn optreden kan de stafdienst als katalysator
fungeren bij veranderingen van structuren en processen.
De strategie van de dienst wordt ontwikkeld rond vier hoofdlijnen:
1. Ontplooien van een gebouwenstrategie die wordt uitgetekend op basis van de behoeften
van de FOD Financiën en die zorgt voor een comfortabele en veilige huisvesting van de
ambtenaren.
2. De meest performante, aangepaste en efficiënte diensten en ondersteuning bieden die
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de lijn- en stafdiensten.
3. De professionalisering van de dienst voortzetten.
4. De samenwerking met andere FOD’s ontwikkelen.

Meer in het bijzonder zal de Stafdienst Logistiek zich in 2017 toeleggen op een optimalisering van zijn
processen, een toename van de kwaliteit van de onthaalfunctie en van de veiligheid van de
gebouwen, en de ontwikkeling van een globale strategie van digitalisering van de documenten via de
projecten Finscan en Digital Mailroom.
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12.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
12.2.1 Human Resources Management (P1)
Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING: OPSTELLEN EN IMPLEMENTEREN VAN CONCRETE VERBETERACTIES INGEVOLGE
DE WELZIJNS- EN TEVREDENHEIDSENQUÊTE

Initiatief : Opmaak en realisatie van een actieplan o.b.v. de resultaten van de
welzijns- en tevredenheidsenquête (in respectievelijk 2015 en 2016)
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 heeft het Beheerscomité beslist om in haar actieplan de focus te leggen op de
thema’s ‘fysieke belasting’ en ‘motivatie’. Deze beslissing is gebaseerd op de resultaten voor
de Stafdienst Logistiek van beide enquêtes.
Voorzien voor 2017:
 Oprichten en consulteren van focusgroepen per taalrol
 De focusgroepen formuleren een aantal mogelijke verbeteracties
 Onderzoek naar de haalbaarheid van de voorgestelde verbeteracties
 Redactie en implementering van een actieplan
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verhogen van de tevredenheid
 Bevordering van het welzijn en de organisatiecultuur
ORGANISATIEDOELSTELLING : DE BEDRIJFSCULTUUR DOEN EVOLUEREN ZODAT HET WELZIJN VAN DE
MEDEWERKERS WORDT BEVORDERD EN HET EVENWICHT TUSSEN WERK EN PRIVÉLEVEN WORDT
GERESPECTEERD

Het welzijn van de medewerkers ontwikkelen door het identificeren van de factoren die een
positieve of negatieve invloed hebben op hun welzijn, rekening houdend met hun feedback en door
het invoeren van de verbeteringsmaatregelen.
Initiatief: Dynamic office
In overeenstemming met zijn opdracht om een comfortabele, zekere, herkenbare,
gerationaliseerde en klantgerichte huisvesting te garanderen, concentreert de Stafdienst
Logistiek zich op de ontwikkeling van “nieuwe werkvormen” door het bevorderen, binnen de
grenzen van de huidige budgettaire mogelijkheden, van een moderne inrichting, waarbij het
accent wordt gelegd op de concepten “dynamic office” (aangepaste kantoren, quiet room, ...)
en “satellietkantoren”. Voor elk nieuw gebouwenproject evalueert de Stafdienst Logistiek de
best mogelijke inrichting, in overeenstemming met de vragen van de lijndiensten.
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Gerealiseerd in 2016:
 Er werd een aanvang genomen met twee proefprojecten: het nieuwe gebouw van de
FOD Financiën in Nijvel en de verdieping B24 in het gebouw North Galaxy in Brussel.
 Oprichting van een transversale werkgroep “uniformering van dynamic office binnen
de FODFIN”
Voorzien voor 2017:
 Volledige uitvoering van beide proefprojecten
 Indien goedkeuring Ministerraad: opstart van een derde proefproject te Genk (nieuwe
locatie)
 Voortzetting van de werkzaamheden van de transversale werkgroep
 Strategiebepaling door het Directiecomité gebaseerd op de bevindingen en
voorstellen van de transversale werkgroep
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers met standplaats te Nijvel en de medewerkers gesitueerd op de
verdieping B24, NoGa-complex: totaal vernieuwde werkomgeving in het dynamic
office-concept
 Indien het Directiecomité beslist om het dynamic office-concept toe te passen op
zoveel mogelijk van haar gebouwen zullen op termijn een groot aantal medewerkers
kunnen genieten van een moderne en dynamische werkomgeving
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Bij (her)inrichting van onze gebouwen volgens het dynamic office-concept zullen ook
onze bezoekers gebruik kunnen maken van dit moderne concept
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12.2.2 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: DE PROCESSEN PERMANENT OPTIMALISEREN /AANPASSEN
Een betere kennis en beheersing van de werking van onze dienst ontwikkelen om de beschikbare
middelen doeltreffender en efficiënter toe te wijzen door de modellering van onze processen.
Initiatief: De processen van de SD Logistiek modelleren, bekendmaken en
implementeren
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werden de logistieke processen gemodelleerd en bekendgemaakt tot niveau 3.
Voorzien voor 2017:
 Redactie en publicatie op het intranet van alle werkinstructies (niveau 4).
 Opstellen en uitvoeren van een communicatieactie om de nodige bekendheid te
geven aan onze processen
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De werkinstructies zullen vlot beschikbaar zijn op het Intranet van de FOD FIN en via
het Intranet van SL

Artikel 39. Verder uitbouwen van de geïntegreerde verwerking en de Business Process
Automation
ORGANISATIEDOELSTELLING: HET GEBOUWENBEHEER VERBETEREN
Het doel is om de beheersinstrumenten te ontwikkelen en te moderniseren om de procesefficiëntie
te verbeteren, de toepassingen te integreren in de architectuur van de FOD Financiën en het gebruik
ervan te vergemakkelijken.
Initiatief: Update van fmUp naar EchoPark en implementatie van de nieuwe
dienstencatalogus
Omschrijving en context van het initiatief :
Fmup is een tool die ruim 10 jaar geleden ontworpen werd om alle logistieke meldingen en
opdrachten binnen de organisatie uit te wisselen en te beheren. Voorbeelden hiervan zijn:
het registreren van bezoekers, het melden van technische problemen, het reserveren van
een vergaderzaal. FmUp is een belangrijke tool voor de Stafdienst Logistiek, zowel voor onze
interne klanten als voor onze eigen medewerkers. Om gebruik te kunnen maken van nieuwe
technologieën is een migratie nodig naar een nieuwe versie, met name EchoPark.
Gerealiseerd in 2016:
 De migratie van fmUP naar de nieuwe versie EchoPark is begonnen.
 De overheidsopdracht werd gegund.
 De samenwerking met de firma is van start gegaan.
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Voorzien voor 2017:
 De voortzetting van de migratie.
 De organisatie van de noodzakelijke opleidingen.
 De redactie en de publicatie van de documentatie voor de gebruikers van de
toepassing.
 De nieuwe versie van het platform zal voor alle ambtenaren van de FOD Financiën
beschikbaar zijn tegen begin mei 2017.
 Gelijktijdig wordt een bijgewerkte versie van de dienstencatalogus binnen de tool
bekendgemaakt die uitleg zal geven over de logistieke diensten die in elk gebouw
beschikbaar zullen zijn.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De interventieaanvragen die de Stafdienst Logistiek ontvangt, komen via het nieuwe
portaal EchoPark dat gebruiksvriendelijker zal zijn en waarmee meer diensten
kunnen worden verleend.
 voor de medewerkers van de Stafdienst Logistiek:
o betere opvolging van alle aanvragen en opdrachten
o beter beheer van onze oppervlakten
o EchoPark zal bijdragen tot een verhoging van onze efficiëntie en het
doeltreffender inzetten van onze middelen
o Door de meer uitgebreide functionaliteiten zal EchoPark eveneens toelaten
onze beheersinstrumenten te verbeteren

ORGANISATIEDOELSTELLING: OPTIMALISEREN VAN HET PROCES ‘VERTALINGEN ’ DOOR DE
INTEGRATIE VAN DE TOEPASSING TRADOS GROUPSHARE

Initiatief: Integratie van de toepassing Trados Groupshare (fase II)in onze
workflow
Gerealiseerd in 2016:
Analyse en voorbereiding van de integratie van Trados in onze workflow
Voorzien in 2017:
 Lanceren van een overheidsopdracht en implementatie van de oplossing
 Opleidingen en communicatie
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Eenvoudiger en flexibeler in gebruik voor de vertalers
 Meer functionaliteiten voor de vertalers
 Aanzienlijke tijdswinst voor het secretariaat door automatisering van de aanvragen
 Voor de gebruikers: verandering in wijze van indienen van aanvragen tot vertaling en
van ontvangen van de vertalingen
 Verhoging van het % vertalingen gerealiseerd binnen de vooropgestelde tijd
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ORGANISATIEDOELSTELLING: HET PROCES “FLEET MANAGEMENT ” OPTIMALISEREN .
Door een toenemend efficiënt gebruik van de voertuigen, door beter in te spelen op de behoeften, en
door het verminderen van de gemiddelde ecoscore van de vloot, zal het optimaliseren van de “Fleet”processen bijdragen tot het verminderen van de kosten en de milieu-impact van het voertuigenpark
van de FOD Financiën.
Initiatief: Car policy en vergroening van de vloot
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 heeft de Fleet-dienst de beheerssoftware “Fleetwave” in gebruik genomen waarmee
een gecentraliseerd beheer van de voertuigen mogelijk is. De software geeft bijvoorbeeld
een beeld van het verbruik van de voertuigen, van het model of van de soort brandstof.
Hierdoor wordt het mogelijk om een samenhangend administratief, logistiek en technisch
beheer van het autopark te verwezenlijken.
Voorzien in 2017:
Dit jaar heeft de Fleet-dienst tot doel het beheer van het autopark te optimaliseren door het
ontwikkelen, in samenwerking met de AA/SD klanten, van een nieuwe car policy en een
modern, performant en ecologisch aankoopbeleid. Daartoe zal een proces, gebaseerd op een
business casesysteem, worden gecreëerd en het plan voor de vernieuwing van de vloot zal in
de richting gaan van een aankoop van hybride/elektrische/CNG wagens en de installatie van
laadpalen.
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12.2.3 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van de interne controle en van de interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING: BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERNE CONTROLE SYSTEEM EN
DE NALEVING ERVAN , MET EEN BIJZONDERE AANDACHT VOOR HET IDENTIFICEREN VAN DE KPI’ S EN
KRI’S, HET RISK MANAGEMENT , DE EVALUATIE VAN DE CONTROLE-OMGEVING EN HET OPZETTEN VAN
EEN DOELTREFFEND MONITORINGSYSTEEM

Het doel bestaat erin de ontwikkeling van de interne controle voort te zetten door het toepassen en
het opvolgen van de geplande beheersingsmaatregelen en door het opstarten van de tweede
evaluatiefase van de processen en van de uitbreiding van het systeem van interne controle.
Initiatief: De risicobeheersplannen implementeren
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 heeft de Stafdienst Logistiek de zelfevaluatie van zijn controleomgeving gedaan en de
implementatie van de beheersmaatregelen naar aanleiding van het proces van de
risicocartografie aangepakt.
Voorzien voor 2017:
In 2017 wordt de monitoring van die actieplannen voortgezet en start de eerste bijwerking van
die cartografie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Een betere beheersing van de organisatie
 Grotere bewustwording van begrippen interne controle en beheersingsmaatregelen

Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING: OPMAKEN EN UITVOEREN VAN EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN
‘WERKLASTMETING ’
Door middel van een objectief bepaalde reële werklast de processen verbeteren en de
personeelsplanning verder optimaliseren
Initiatief: Werklastmeting van de Stafdienst Logistiek
Gerealiseerd in 2016:
 Het project ‘werklastmeting’ is van start gegaan. Voor bepaalde diensten is de
eigenlijke meting reeds uitgevoerd en dienen de analyses en verbeteracties te
worden opgesteld
Voorzien voor 2017:
 uitvoeren van de werklastmeting
 analyseren van de resultaten
 opmaken en implementeren van verbeteracties
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 evenwichtige verdeling van de werklast voor de medewerkers van SL
 het personeelsplan SL kan doeltreffender opgesteld worden en de nodige
rekruteringsacties kunnen gerichter gevoerd worden
 efficiënter beheer van onze medewerkers en onze middelen
 aanpassen en verbeteren van onze processen indien dit nodig blijkt uit de
werklastmeting
 Verdere professionalisering van onze stafdienst
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12.2.4 Rechtszekerheid en privacy (Q3)

Artikel 50. Beschermen van gegevens en informatieveiligheid
ORGANISATIEDOELSTELLING: INITIATIEVEN NEMEN OM DE BEVEILIGING VAN DE GEBOUWEN TE
WAARBORGEN

De veiligheid van de gebouwen, van het personeel en van de informatie waarborgen door het
ontwikkelen van een geïntegreerde strategie en door het toepassen van de nodige fysieke
maatregelen.
Initiatief 1: Veiligheidsplan gebouwen
Gerealiseerd in 2016:
 In het laatste trimester werd een interne audit uitgevoerd door medewerkers van de
dienst Interne Audit. De audit focuste op de toegangscontrole van onze gebouwen.
Eind 2016 kreeg de Stafdienst Logistiek een voorlopig rapport van de audit.
Voorzien voor 2017:
 Definitief verslag van de dienst Interne Audit.
 Een verfijnde analyse per gebouw over de veiligheid ervan.
 Redactie van een actieplan door het bepalen van specifieke maatregelen.
 Planning en implementatie van de specifieke maatregelen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 mogelijke aanpassing van de onthaalprocedures
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 mogelijke aanpassing van de onthaalprocedures
Initiatief 2: Verbetering van de beveiliging van de ingangen/uitgangen van de
gebouwen op basis van de unieke badge
Context
In 2017 zullen alle medewerkers die bij het uitvoeren van hun opdrachten dienen te kunnen
beschikken over een aanstellingsbewijs een nieuw exemplaar kunnen aanvragen. Het nieuwe
aanstellingsbewijs wordt geleverd in de vorm van een badge. De Stafdienst Logistiek zal een
studie uitvoeren om na te gaan welke functionaliteiten deze badge kan vervullen naast het
aanstellingsbewijs (bv. toegangsbadge voor onze gebouwen, snel inloggen op de
multifunctionalprinters, betaalfunctie aan warme dranken-automaten). Zo kan er
geëvolueerd worden naar een “unieke badge”. Dit zal ook bijdragen aan de beveiliging van
onze gebouwen.
Voorzien voor 2017:
 Analyse van de mogelijkheden tot standaardisering van de systemen van
toegangscontrole in de verschillende gebouwen en bepaling van de kosten.
 Marktstudie en ontwikkeling van een door het Directiecomité goed te keuren
toepassingsplan.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De concrete veranderingen voor de medewerkers hangen af van de resultaten van
het onderzoek en van de strategie die door het Directiecomité zal worden bepaald.
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12.2.5 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
ORGANISATIEDOELSTELLING: OPSTARTEN VAN EEN PROGRAMMA ‘DIGITALISERING ’ DAT AANDACHT
BESTEEDT AAN DE BOUWSTENEN VAN DE DIGITALISERING ( ZOALS ONLY ONCE WETGEVING EN
SCANNING ) EN DE UITBOUW VAN DIGITALE DIENSTVERLENING
De FOD Financiën wenst tegen 2025 een digitale administratie te worden. Daartoe werd sinds meer
dan tien jaar een volledige dematerialisering van de binnenkomende en buitengaande informatieflux
opgestart die moet worden voortgezet. Een fundamentele stap van deze strategische optie bestaat
erin ervoor te zorgen dat de ambtenaren van de FOD de binnenkomende informatie in een digitaal
formaat ontvangen.
Initiatief 1: Vernieuwing Finscan
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd de behoefteanalyse en de voorbereiding van het bestek verwezenlijkt.
Voorzien voor 2017:
 De eerste implementatiefase van het nieuwe platform wordt aangepakt, met
functies die gelijkaardig zijn aan de huidige.
 De volgende fases met meer functies (binnenkomende post, documentaire scanning,
...) worden voorbereid.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Op termijn, na de invoering van het digitaliseringsproces van de binnenkomende post,
ontvangen de medewerkers de post in elektronische vorm.

Initiatief 2: Digital Mailroom
Gerealiseerd in 2016:
Voor de transformatie van de FOD Financiën in digitale administratie is het van het grootste
belang dat de ambtenaren van Financiën de binnenkomende info in een digitaal formaat
ontvangen. Daartoe zal een proces voor de organisatie van de binnenkomende post worden
gecreëerd (ondersteunende informatica, personeelsorganisatie, ...) om de post te
digitaliseren en te richten aan de passende behandelende ambtenaren. In 2016 hebben de
planning en het opstarten van het project plaatsgevonden.
Voorzien voor 2017:
 Tellingen van de post in verschillende gebouwen om de omvang van de inkomende
briefwisseling te kunnen evalueren.
 Een proefproject in het gebouw Finance Tower in Brussel om over een duidelijker
raming te beschikken over een periode van één jaar.
 De analyse van de resultaten om het eindproces te kunnen ontwerpen.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het digitaliseren van de briefwisseling kadert in het programma ‘digitalisering’ van de FOD
FIN. De te volgen strategie inzake het digitaliseren van onze binnenkomende briefwisseling
zal door het Directiecomité bepaald worden op basis van de resultaten van het proefproject
in de Finance Tower. De concrete veranderingen voor de medewerkers kunnen aldus op
heden nog niet bepaald worden, al kunnen we er reeds van uit gaan dat onze bestaande
processen zullen wijzigen en er ook nieuwe processen zullen gecreëerd worden.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Het digitaliseren van de briefwisseling kadert in het programma ‘digitalisering’ van de FOD
FIN. De te volgen strategie inzake het digitaliseren van onze uitgaande en binnenkomende
briefwisseling zal door het Directiecomité bepaald worden op basis van de resultaten van het
proefproject in het Finto-gebouw te Brussel. De mogelijke impact voor externe stakeholders
kan aldus op heden nog niet bepaald worden.
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12.2.6 Organisatieontwikkeling (I2)

Artikel 55. Verder ontwikkelen van de organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING: OPSTELLEN VAN EEN ‘MASTERPLAN GEBOUWEN ’ VOOR DE PERIODE
2017-2018
De Stafdienst Logistiek heeft vastgesteld dat er in bepaalde gebouwen van de FOD Financiën te
weinig personeel is gehuisvest. Er werd derhalve een masterplan gebouwen opgemaakt om de
onderbezetting te verminderen, met inachtneming van de functionele behoeften van de
administraties en met een verbetering van de toegankelijkheid voor het publiek.
Initiatief: Infrastructuurplan 2018
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het infrastructuurplan 2018 opgemaakt in overleg met de algemene
administraties en de eerste verhuisbewegingen werden aangevangen.
Voorzien voor 2017:
In 2017 wordt dit voortgezet om de doelstelling van 173 gebouwen te bereiken.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Als voortzetting van vorige infrastructuurplannen willen wij het personeel comfortabele en
zekere werkplaatsen aanbieden.
Wat verandert er concreet voor de externe stakeholders?
Op dezelfde wijze en voor een klantgerichte strategie willen wij het publiek aangename en
toegankelijke ruimten bieden waar het zijn zaken met de administraties kan afhandelen.
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12.2.7 Invulling van de transversale doelstellingen voor alle federale overheidsdiensten
Artikel 66.

Dienstoverschrijdende samenwerking

ORGANISATIEDOELSTELLING: BIJDRAGEN TOT DE REALISATIE VAN GECOÖRDINEERDE HORIZONTALE
VEREENVOUDIGINGS - EN SYNERGIEPROJECTEN WAARBIJ MEERDERE DIENSTEN OF BELEIDSNIVEAUS
BETROKKEN ZIJN

Inzake dienstoverschrijdende samenwerking zet de FOD Financiën zich in voor het permanent
bevorderen van die samenwerking en voor het deelnemen aan en investeren in federale of
transversale initiatieven. Bovendien neemt de FOD Financiën deel aan de federale acties voor het
doeltreffender organiseren van thema’s zoals ICT, logistiek, HRM en budgettair beheer.
Initiatief 1: Ontwikkeling van protocolakkoorden met andere FOD’s (FedoPress)
Gerealiseerd in 2016:
Met het oog op synergiën tussen de FOD’s heeft de Stafdienst Logistiek sinds 2012 haar
drukkerij opengesteld voor andere federale diensten. Op die manier wil ze de enige federale
drukkerij worden.
Voorzien voor 2017:
Tijdens de volgende jaren zal dit beleid worden behouden en verder uitgewerkt door het
afsluiten van een protocolakkoord met andere federale klanten.

Initiatief 2: Actief deelnemen aan het aankoopbeleid gecoördineerd op federaal
niveau en ervoor zorgen de leading FOD te zijn onder de verticale entiteiten
Gerealiseerd in 2016:
In het overlegnetwerk van de overheidsaankoopdiensten stelt de Afdeling Aankopen
systematisch aan de andere FOD’s voor om deel te nemen aan de opdrachten met betrekking
tot de logistiek en de nieuwe technologieën die de FOD Financiën voor zijn eigen behoeften
opstart.
Voorzien in 2017:
In 2017 wenst de Afdeling aankopen, in het kader van het federaal gecoördineerde
aankoopbeleid, in te voeren in traject 1 van de Redesign, actief deel te nemen, door de rol
van leading FOD en als verticale entiteit op zich te nemen, om de andere entiteiten te laten
meegenieten van zijn juridische en technische expertise in de aankopen waarvoor de FOD
Financiën tijdens de voorbije jaren een deskundigheid heeft uitgebouwd. De Afdeling
Aankopen wil ook zijn samenwerkingsinspanningen voortzetten om de andere entiteiten te
laten meegenieten van de schaalvoordelen, rekening houdend met het aankoopvolume van
de FOD Financiën.
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13 STAFDIENST BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING
13.1 Inleiding
De Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (hierna SD BEO) wil een partner zijn die een
effectieve en efficiënte ondersteuning met de nodige expertise biedt aan zowel de Minister, zijn
beleidscel als aan de andere entiteiten van de FOD Financiën in het kader van de vele taken die haar
zijn toegewezen.
De Stafdienst verzekert:








het opstellen, de coördinatie, de uitvoering en opvolging van de regelgeving in
zaken die onder de bevoegdheid van de FOD Financiën vallen;
de voorbereiding van het beleid en het uitvoeren van studies over de impact van de
beleidsopties en de analyse van het gevoerde beleid, met inbegrip van de macroeconomische aspecten van het fiscaal en budgettair beleid;
de verwerking van relevante informatie en informatiebronnen en stelt deze
beschikbaar, zowel binnen als buiten de FOD Financiën, via de Infotheek en het
platform Fisconetplus;
een uitgebreid risicomanagement en een strategie van gecoördineerde doelgroepen;
de ontvangst en de coördinatie van internationale aanvragen.

In 2014 werd begonnen met het groeperen en structureren van de verschillende diensten5 die deel
uitmaken van de SD BEO. De herstructurering werd in 2016 afgerond met de hergroepering van de
Studiedienst in 6 directies en de overdracht van de regelgevende activiteiten inzake inning en
invordering en patrimoniumdocumentatie naar de Dienst Reglementering.
In 2017 zet de Stafdienst zijn professionalisering verder door het opzetten van processen, de interne
controle en de beleidscontrole. In aanvulling op deze integratie en implementatie van alle dagelijkse
taken, toegewezen aan de SD BEO, waarbij specialisatie en voortdurende betrokkenheid van de
werknemers vereist is, zal in 2017 speciale aandacht worden besteed aan de volgende initiatieven:
• Ondersteuning bij grote belastinghervormingen;
• De oprichting van een data Statistical Data Streaming System;
• Het verbeteren van de berekeningsmethode en de raming van de fiscale ontvangsten;
• De verdere uitbouw van het contactpunt voor internationale aanvragen;
• Het programma kennismanagement, waaronder het nieuwe platform Fisconetplus.
Daarnaast zal de Stafdienst, in 2017, een specifiek en groeiend belang blijven hechten aan het welzijn
en de tevredenheid van de medewerkers, aan hun opleiding en vorming alsook aan een betere
communicatie en interactie op alle niveaus. Het doel is niet alleen dat de werknemers hun taken zo
goed mogelijk kunnen uitvoeren, dat alle doelstellingen worden bereikt en dat er wordt gezorgd voor
de expertise en de noodzakelijke en nuttige steun maar ook dat BEO zich kan positioneren als een
aantrekkelijke werkgever door te investeren in het groeipotentieel van haar medewerkers.
5

De Administratie van Fiscale Zaken, de Studie- en Documentatiedienst inclusief de Infotheek, de projectgroep Fisconetplus, de Dienst
Coördinatie van Internationale Relaties en de Coördinatie van het Risicobeheer.
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13.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
13.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)

Artikel 27. Verder uitwerken van een gerichter beleid in de selectie van dossiers en de te
ondernemen acties

ORGANISATIEDOELSTELLING 1: UITBOUWEN VAN EEN CENTRAAL DATAWAREHOUSE

De uitbouw en ter beschikking stellen van een centraal datawarehouse is niet enkel essentieel voor
het effectief en efficiënt bereiken van de missies van de SD BEO maar ook voor de hele FOD
Financiën. Sterker nog, zonder adequate en correcte verwerking van de gegevens kan geen exacte
analyse noch een gericht onderzoek ter ondersteuning van het beleid worden verwezenlijkt.

Initiatief 1: Ontwikkelen van een Data Streaming System
Gerealiseerd in 2016
De projectleider, aangeduid binnen de Studiedienst, heeft in samenwerking met de Dienst
Coördinatie Risicobeheer, een analyse gemaakt van de beschikbare gegevens op de
datawarehouse. Op basis daarvan werd een pilootproject opgezet om de verschillende data
te exploiteren. De Directie Data en Statistiek werd in dit kader opgericht eind 2016.
Voorzien voor 2017
 De projectgroep bepaalt, op basis van het gerealiseerde pilootproject, de
vooruitzichten voor nieuwe statistische studies en analyses.
 Stapsgewijs worden nieuwe bruikbare gegevens geïntegreerd in het statistical data
streaming system (vennootschapsbelasting, belasting op de toegevoegde waarde,
inkomstenbelasting en de roerende voorheffing).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers kunnen beroep doen op meer precieze en gedetailleerde gegevens om hun
analyses en studies uit te voeren.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Dit systeem zal de beleidsmakers voorzien van de nodige en nuttige expertise en steun en zal
hen toelaten om hun beleid te ontwikkelen door middel van het sneller uitwisselen en
analyseren van diverse gegevens om zo meer exacte studies over de impact van genomen
fiscale maatregelen uit te voeren.
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Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING

2: OPZETTEN VAN EEN GESTRUCTUREERD OVERLEG MET DE

VERSCHILLENDE BETROKKEN PARTIJEN

De Dienst Coördinatie Internationale Relaties beoogt het instellen van een vertrouwensrelatie op
lange termijn met de belangrijkste internationale partners van FOD Financiën en verzekert een
optimale opvolging van hun aanvragen.
Initiatief 1: Ontwikkelen van een centraal contactpunt voor de buitenlandse
instellingen
Gerealiseerd in 2016:
 Een nota, waarin de rol van het centraal contactpunt voor de internationale
activiteiten van de FOD Financiën is opgesteld en goedgekeurd door alle entiteiten.
 Er werd eveneens een communicatie verspreid naar de verschillende buitenlandse
organisaties en instellingen om hen te informeren over de coördinerende rol van de
DCIR binnen de FOD Financiën.
Voorzien voor 2017:
 Informatie zal worden geplaatst op de internetpagina van de FOD Financiën.
 De taken en missies, vervuld door het centraal contactpunt, zullen worden
gepresenteerd aan de diverse Internationale diensten van de FOD Financiën.
 Een systeem van overdracht van ontvangen aanvragen aan de betrokken entiteiten
alsook de centralisatie en coördinatie van de taken die verschillende instellingen
aanbelangen, wordt op punt gezet.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Een gestructureerde behandeling en coördinatie van de internationale aanvragen
worden verzekerd.
 Een enig contactpunt zal worden ingesteld zodat een parallelle behandeling van
dezelfde internationale aanvragen wordt vermeden. Alle aanvragen worden op deze
wijze voldoende opgevolgd.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
 De samenwerking tussen de FOD Financiën en haar internationale partners wordt
verbeterd en het vertrouwen tussen hen wordt versterkt.
 De toegang tot de FOD Financiën wordt duidelijk omschreven en vereenvoudigd.
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13.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)

Artikel 33. Publicatie van FAQ’s en commentaren met de zienswijze van de administratie op de
toepassing van de wetgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 3: PUBLICEREN VAN EEN ALGEMENE COMMENTAAR OP FISCONETPLUS NA
GOEDKEURING VAN DE WETGEVING

Een algemene en geharmoniseerde commentaar betreffende de toepassing van de fiscale wetgeving
zal, binnen de voorziene termijn, op een uniforme en systematische wijze worden gepubliceerd op
het platform Fisconetplus.

Initiatief 1: Doorzenden van informatie over de gevalideerde wetsontwerpen
Gerealiseerd in 2016:
 Een analyse van de mogelijkheid tot ondersteuning van de Diensten Operationele
Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administraties in het kader van het
opstellen van een algemeen commentaar door de Dienst Reglementering.
 Meerdere projectdocumenten, die allen informatie betreffende de afronding van de
wetsvoorstellen bevatten, zijn overgemaakt aan de Dienst Operationele Expertise en
Ondersteuning van de Algemene Administraties.
Voorzien voor 2017:
 Afwerken van een model dat alle informatie bundelt met betrekking tot de lopende
wetsvoorstellen die worden afgerond en dat wordt verzonden aan de Diensten
Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administraties.
 De Dienst Reglementering bespreekt het model en de manier van werking met de
Diensten Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administraties
binnen de vergaderingen van de werkgroep “Uniforme commentaren”.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De Diensten Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administraties zijn
geïnformeerd en kunnen starten met het schrijven van een algemene commentaar op een
wet vooraleer deze wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Initiatief 2: Bepalen van een gemeenschappelijke en uniforme aanpak voor de
publicatie op Fisconetplus
Gerealiseerd in 2016:
 Oprichten van een werkgroep “Uniforme commentaren” bestaande uit mensen van
de Diensten Operationele Expertise en Ondersteuning van alle Algemene
Administraties.
 De Directie Fisconetplus heeft een inventaris opgemaakt van de te publiceren
producten op het platform Fisconetplus.
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Een duidelijk onderscheid tussen “Instructie” en “Circulaire”, alsook een nieuwe
nummering van te publiceren documenten op Fisconetplus, werd uitgewerkt door de
werkgroep en werd gevalideerd op het Directiecomité.

Voorzien voor 2017:
 Een inventaris van de diverse bestaande producten binnen de verschillende
Algemene Administraties zal worden opgesteld.
 Op de vergaderingen van de werkgroep zal de identificatie, definitie, inhoud,
structuur en een productieproces van de producten worden bepaald.
 Een opleidingsplan van de actoren en redactoren van de producten wordt eveneens
opgesteld.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De Diensten Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administraties
redigeren een uniforme algemene commentaar volgens een identieke structuur en proces.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
 De verzending van de informatie van de FOD Financiën wordt geüniformeerd en
gesystematiseerd om de transparantie naar het publiek te verhogen.
 Het standpunt van de FOD Financiën, dat juridische zekerheid en gelijkheid van
behandeling verzekert, wordt beschikbaar voor iedereen.

ORGANISATIEDOELSTELLING

4: INTRODUCTIE VAN ADMINISTRATIEVE COMMENTAREN DIE OP EEN

UNIFORME WIJZE HET STANDPUNT VAN DE ADMINISTRATIE ALS ENIGE BRON WEERSPIEGELEN

Alle documenten die binnen het kennisdomein FOD Financiën vallen, worden gecentraliseerd op het
platform Fisconetplus. Onder documenten in deze zin dient te worden verstaan, de wetgeving, de
rechtspraak, de juridische interpretatie van de wetgeving en de manier waarop die wordt toegepast
en alle andere documenten die kennis bevatten.
Initiatief 1: Centraliseren van de informatie op Fisconetplus
Gerealiseerd in 2016:
 Een inventaris van de verschillende ontbrekende documenten op het platform
Fisconetplus, is opgesteld door de Directie Fisconetplus.
 Overleg heeft plaatsgevonden met de Algemene Administraties om de ontbrekende
documenten te recupereren.
 Sommige documenten werden gerecupereerd en toegezonden aan het platform
Fisconetplus.
Voorzien voor 2017:
 Verder zetten van het overleg met de Algemene Administraties teneinde alle
documenten te centraliseren op het platform Fisconetplus.
 Een wijze van doorzending van de documenten alsook de doorzendtijd worden
bepaald.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verder zetten van het overleg met de Algemene Administraties teneinde alle
documenten te centraliseren op het platform Fisconetplus.
 Een wijze van doorzending van de documenten alsook de doorzendtijd worden
bepaald.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
Het volledige standpunt van de FOD Financiën zal toegankelijk zijn, met verzekering van
transparantie, juridische veiligheid en gelijke behandeling.

Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 5: VERBETEREN FISCONETPLUS

Een nieuw platform Fisconetplus 2 zal worden ontwikkeld en in gebruik worden genomen. Dit
platform verhoogt de samenwerking, de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid.
Initiatief 1: Fisconetplus 2
Gerealiseerd in 2016:
 De leverancier van het nieuwe platform Fisconetplus werd aangesteld begin 2016.
 Een pilootcomité, dat de verschillende entiteiten van de FOD Financiën samenbrengt,
werd ingesteld.
 Het PID van het project werd goedgekeurd in oktober 2016.
 De ontwikkeling van het nieuwe platform Fisconetplus is gestart.
Voorzien voor 2017:
 Een communicatieplan, aangepast aan zowel de FOD Financiën als aan het publiek,
bestaande uit een presentatie, e-learning en uitleg/opleidingen wordt bepaald
teneinde het nieuwe platform Fisconetplus optimaal te kunnen gebruiken.
 Het online zetten van het nieuwe platform Fisconetplus is voorzien voor einde juni.
 De ontwikkeling van de 2de fase van het project betreffende het “document
collaboration” start dadelijk na het online zetten van het nieuwe platform
Fisconetplus.
 Fase 3 betreffende “Social collaboration” wordt gestart in oktober.
 Er worden gerichte communicaties, presentaties, e-learning en
verduidelijkingen/gebruikersopleidingen voorzien gedurende de verschillende fasen
van de ontwikkeling van het nieuwe platform Fisconetplus.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het nieuwe platform laat toe om gemakkelijker informatie terug te vinden en op die manier
de effectiviteit en snelheid van de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken te verhogen.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
De informatie van de FOD Financiën is makkelijker toegankelijk voor iedereen.
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13.2.3 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevordering van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING

6: AFSTEMMEN VAN HET PERSONEELSBELEID OP BASIS VAN DE NODEN

VAN DE ORGANISATIE EN DAARBIJ MAXIMAAL REKENING HOUDEN MET DE NODEN VAN DE
PERSONEELSLEDEN

De aandacht wordt speciaal gericht op de tevredenheid en het welzijn van de medewerkers. De
betrokkenheid van het middenmanagement binnen de Stafdienst zal worden afgestemd op het zich
positioneren als een aantrekkelijke werknemer, dynamisch en innovatief, die investeert in het
ontwikkelen van zijn medewerkers.
Initiatieven 1 – 2 – 3: Informatievergadering bestuursovereenkomst 2017; interactie
met alle medewerkers (per kwartaal); informatiesessies
Gerealiseerd in 2016:
 Informatiesessies omtrent de bestuursovereenkomst, overeengekomen tussen FOD
Financiën en de Minister, en het bestuursplan van de Stafdienst alsook een
overlegmoment met de Stafdirecteur werden voorzien voor alle medewerkers.
 Een samenkomst van alle medewerkers van de Stafdienst heeft plaatsgevonden.
 Een belangrijke teambuilding (met de hele SD BEO) heeft plaatsgevonden waarbij
aan de hand van een workshop, kennis werd genomen van de verbeteringen die de
medewerkers suggereerden.
Voorzien voor 2017:
 Een informatievergadering omtrent de bestuursovereenkomst 2017, gevolgd door
een overlegmoment met de Stafdirecteur, wordt voorzien voor alle diensthoofden en
directieleiders van de Stafdienst.
 Per kwartaal wordt een interactie met alle medewerkers voorzien teneinde de
overdracht van informatie, presentatie en mededelingen te verzekeren.
 Informatiesessies, presentaties en activiteiten, oorspronkelijk enkel voor
management en middenmanagement, worden binnenkort opgesteld voor alle
medewerkers binnen de Stafdienst.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het middenmanagement wordt prioritair op de hoogte gebracht van de informatie.
Zij geven deze relevante informatie door aan hun medewerkers via regelmatige
vergaderingen teneinde een efficiënte communicatie te verzekeren.
 Voortdurende interactie binnen onze Stafdienst is nodig om de mening van de
medewerkers te horen en de noodzaak aan communicatie te onderstrepen teneinde
onze doelstellingen te bereiken en zo te zorgen voor een toenemende integratie van
onze Diensten/Directies.
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Wat verandert er voor de externe stakeholders?
De actieve participatie van het middenmanagement en van de medewerkers, hun kennis van
de Diensten/Directies alsook hun medewerking verhogen de efficiëntie en effectiviteit van de
Stafdienst.

Initiatieven 4 – 5: Onthaal van nieuwe medewerkers; vertrek van medewerkers
Voorzien voor 2017:
Een procedure voor het onthaal van nieuwe medewerkers en het vertrek van de oudere
medewerkers zal worden uitgewerkt.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een betere integratie van de nieuwe medewerkers en een betere kennisoverdracht worden
verzekerd.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
Een snellere doeltreffendheid van de nieuwe medewerkers en een betere bewaring van
kennis specifiek voor onze Stafdienst, worden verzekerd.

Initiatief 6: Intranet
Voorzien voor 2017:
 De structuur en de inhoud van de intranetpagina’s van alle Diensten/Directies zullen
worden bepaald.
 Het intranet wordt online gezet.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Intranet groepeert het geheel van Diensten/Directies binnen de Stafdienst. Dit laat een
betere communicatie naar zowel de medewerkers als naar de andere entiteiten binnen de
FOD Financiën toe.

Initiatief 7: Platform voor stockage en samenwerking
Gerealiseerd in 2016 :
Een identificatie van de verschillende platformen binnen de Stafdienst werd gerealiseerd. De
platformen werden ook opgekuist zodat ze kunnen geïntegreerd worden in één enkel
platform.
Voorzien voor 2017:
Het nieuwe platform wordt gestructureerd en toegankelijk voor alle Diensten/Directies
binnen de Stafdienst.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een enkel en gestructureerd platform dat het geheel van Diensten/Directies binnen de
Stafdienst herneemt, zorgt voor een betere bewaring en beheer van documentatie en
verleent een snellere toegang tot gezochte informatie.
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Initiatief 8: Werken via processen
Voorzien voor 2017:
 De mogelijkheden voor opleiding en informatie ter ondersteuning van de
medewerkers in het kader van de invoering van de processen binnen onze Stafdienst
worden geanalyseerd.
 Een plan van aanpak wordt opgesteld.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een adequate communicatie verhoogt de begrijpbaarheid en geeft ondersteuning bij de
invoering van de werkmethodes via processen.

Initiatief 9: Enquête Tevredenheid
Gerealiseerd in 2016 :
Een tevredenheidsenquête is afgenomen bij alle medewerkers van de FOD Financiën.
Voorzien voor 2017:
 De resultaten van de tevredenheidsenquête, afgenomen bij alle medewerkers van de
FOD Financiën, wordt verwerkt en geanalyseerd.
 Een actieplan zal worden opgesteld.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De genomen acties binnen de Stafdienst, op basis van de resultaten van de
tevredenheidsenquête, verhogen de tevredenheid van de medewerkers op het werk.
Initiatief 10: Pilootproject successieplanning
Voorzien voor 2017:
 Op basis van het pilootproject zal een traject Successieplanning worden opgesteld.
 De “sleutelfuncties” die de SD BEO verlaten in 2018 zullen in het traject worden
geïntegreerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het traject Successieplanning verzekert de overdracht van onmisbare kennis tussen de
ervaren medewerkers en deze met minder ervaring. Dit moet worden bekeken in de context
van de pensionnering van een grote groep medewerkers in de komende vijf à tien jaar.
Het is eveneens een overdracht van kennis binnen de domeinen en bij kritieke Diensten en
Directies.
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13.2.4 Bedrijfsprocessen (P2)

Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING

7: OPSTELLEN VAN EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN OM DE PROCESMATIGE

AANPAK VAN DE WERKZAAMHEDEN BINNEN DE ORGANISATIE IN TE VOEREN

De Stafdienst zet haar evolutie naar een procesgerichte organisatie verder met als doel een
verhoging van haar efficiëntie en effectiviteit, haar kwaliteit en de uniformering van geleverde
diensten te verzekeren.

Initiatieven 1 -> 5: Processen Infotheek P89; Reglementering P41; Externe Raad en
samenwerking P45; Beheer van informatie P44 en; Proces Beheer van gegevens P86
Gerealiseerd in 2016:
 Proces P89 werd gemodelleerd, gedocumenteerd tot niveau 3 en gepubliceerd.
 Het modelleren van de processen P41 en P45 is begonnen.
 Een nota met betrekking tot het eerste blok activiteiten van proces P44 werd
opgesteld.
Voorzien voor 2017:
 Het proces P89 wordt gedocumenteerd tot niveau 4 en gepubliceerd.
 De processen P41, P45, P44 en P86 worden gemodelleerd, gedocumenteerd tot
niveau 3 en gepubliceerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De processen laten de medewerkers toe te werken volgens dezelfde stappen en exact te
weten welke taken van hen verwacht worden alsook de manier waarop ze deze taken dienen
uit te voeren.

ORGANISATIEDOELSTELLING

8: OPTIMALISEREN /AANPASSEN VAN DE PROCESSEN OP EEN

PERMANENTE WIJZE

De optimalisering van de processen laat toe om de transversale processen, die worden uitgevoerd
door meerdere entiteiten binnen de FOD Financiën, te uniformiseren, te modelleren, te
documenteren en te publiceren.
Initiatieven 1 en 2: Coördinatie proces Risicobeheer en Coördinatie proces
Commentaar
Voorzien voor 2017:
 De bestaande processen Risicobeheer en Commentaar worden geanalyseerd.
 Een coördinatieplan wordt opgesteld
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers van de verschillende entiteiten binnen de FOD Financiën realiseren
dezelfde activiteit door te werken op dezelfde manier.
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13.2.5 Meting en opvolging (P3)

Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING

9: ANALYSE VAN DE PROCESSEN EN OPLIJSTEN VAN DE RISICO’S EN DE

CONTROLEMAATREGELEN

Om op regelmatige basis te kunnen opvolgen of de geleverde diensten door de Stafdienst constant
en conform aan de vastgelegde doelstellingen zijn, worden meerdere key performance indicatoren,
gelinkt aan de processen, geïdentificeerd en wordt de interne controle opgezet om een controle van
de risico’s te verzekeren.
Initiatief 1: Bepalen van de indicatoren van de processen
Gerealiseerd in 2016:
De prestatie-indicatoren van de Dienst Reglementering, Studiedienst en Dienst Coördinatie
Risicobeheer en van de Directie Fisconetplus zijn voorgesteld.
Voorzien voor 2017:
 De prestatie-indicatoren van proces P89 worden bepaald en gevalideerd.
 De prestatie-indicatoren van de processen P41 en P45 worden bepaald en
gevalideerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het gebruik van een systeem om de prestatie te meten moet toelaten om op elk moment de
vooruitgang te meten. Het laat de verantwoordelijken van de Stafdienst toe om de nodige
verbeteringen aan te brengen zodat het gewenste resultaat wordt behaald.

Initiatief 2: Analyse van de risico’s op de processen
Gerealiseerd in 2016:
De risicoanalyse van proces P89 werd uitgevoerd en gevalideerd.
Voorzien voor 2017:
 De controlemaatregelen op de risico’s, vastgesteld naar aanleiding van de analyse
van proces P89 worden opgesteld.
 De analyse van de risico’s op de processen P41 en P45 wordt uitgevoerd en
gevalideerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het verder instellen van de interne controle moet de verantwoordelijken van de SD BEO
toelaten de risico’s verbonden aan de processen te beheersen en het respect voor de
wetgeving en de procedures te verzekeren.
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Artikel 41. Benchmarking
10: LANCEREN VAN EEN BENCHMARKING MET ONZE PARTNERS
(NEDERLAND, DUITSLAND EN FRANKRIJK)
De structuren van de zusteradministraties Nederland, Duitsland en Frankrijk worden bekeken op
mogelijke vergelijkingspunten en een jaarlijkse monitoring wordt opgezet.
ORGANISATIEDOELSTELLING

Initiatief 1: Benchmarking
Voorzien voor 2017:
 Een inventaris van de structuren van de zusteradministraties wordt opgesteld.
 Mogelijke vergelijkingspunten worden bepaald en geanalyseerd.
 Een overlegmethode voor de regelmatige monitoring wordt gevalideerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Deze studie laat toe om een betere vergelijking te maken tussen het functioneren van de
FOD Financiën en de zusteradministraties van andere landen en op die manier de te
verbeteren punten vast te stellen.
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13.2.6 Goede regelgeving (Q1)

Artikel 45. Vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving
ORGANISATIEDOELSTELLING 11: FORMULEREN VAN VOORSTELLEN OM DE WETGEVING AAN TE PASSEN
IN SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE ALGEMENE ADMINISTRATIES

In samenwerking met de Algemene Administraties, worden voorstellen ontwikkeld op basis van de
zienswijze van de beleidscel van de Minister met het oog op het ondersteunen van de fiscale
aanpassingen die in het regeerakkoord en de algemene beleidsnota zijn bepaald.
Initiatieven 1 -> 4: Vereenvoudigen van de wet- en regelgeving; Vereenvoudigen van
de fiscale procedures; Fiscale codex; Hervormen van de vennootschapsbelasting
Gerealiseerd in 2016:
 Een werkgroep bestaande uit experts van de verschillende Algemene Administraties
heeft de mogelijkheden geanalyseerd om de wetgeving te vereenvoudigen. Deze
werkgroep heeft voorstellen hieromtrent geformuleerd.
 Visies betreffende de vereenvoudiging en harmonisering van de fiscale procedures
alsook van de fiscale Codex werden opgemaakt en verzonden aan en besproken met
de beleidscel van de Minister.
 Voorstellen met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting
werden geanalyseerd en overgemaakt aan de beleidscel van de Minister.
Voorzien voor 2017:
 De verschillende wijzigingen van de wetgeving worden verwezenlijkt in functie van
de opvolging van de visies en voorstellen volgens de prioriteiten die worden
vastgelegd door de Minister en de beleidscel.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
De voorziene wijzigingen van de wetgeving verzekeren een meer transparante, eenduidige
en begrijpbare wetgeving met oog op het garanderen van de juridische zekerheid van de
belastingplichtige.
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13.2.7 CRM (Q2)

Artikel 48. Inzetten op interactie, dialoog en feedback
ORGANISATIEDOELSTELLING

12: VERBETEREN VAN DE INTERACTIES EN VAN DE DIALOOG MET ONZE

BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN HUN FEEDBACK GEBRUIKEN OM ONZE PRESTATIES VAN DE DIENST AAN
TE PASSEN EN TE VERBETEREN

Als ondersteuning van de beleidsmakers bij het ontwikkelen en instellen van het beleid, wil de
Stafdienst de wisselwerking met de beleidscel van de Minister verbeteren. Tevens wil de Stafdienst,
door wederzijdse samenwerking, een proactieve en voortdurende expertise voorzien die zo efficiënt
en effectief mogelijk is.
Initiatief 1: Proces wisselwerking met de beleidscel
Gerealiseerd in 2016:
Een eerste vergadering met de SD BEO heeft plaatsgevonden om het kader van de
wisselwerking te bepalen.
Voorzien voor 2017:
 De vergaderingen worden voortgezet teneinde een proces vast te stellen inzake de
structuur van de samenwerking met de beleidscel van de Minister.
 Een proces van wisselwerking zal worden bepaald en ingevoerd.
 Een team ter permanente ondersteuning zal worden opgericht binnen SD BEO maar
zich logistiek bevinden bij de beleidscel van de Minister.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Dit proces laat aan de medewerkers toe om op een identieke manier te interageren en
binnen de verwachte manier van werken zodat de efficiëntie en effectiviteit van de
samenwerking met de beleidscel van de Minister wordt verzekerd.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
De beleidscel van de Minister beschikt over een samenwerking met de Stafdienst die beter
beantwoordt aan de verwachtingen.

Initiatief 2: Evaluatie van de berekeningsmethode
Voorzien voor 2017:
 Een lastenboek van de uit te voeren missies zal worden opgesteld en een
samenwerking met een universiteit zal worden opgezet.
 De huidige berekeningswijze van de fiscale ontvangsten zal worden geëvalueerd en,
indien nodig, zullen wijzigingen worden voorgesteld.
 De gevalideerde wijzigingen worden toegepast.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Bij het uitvoeren van analyses en studies zullen de medewerkers zich kunnen beroepen op
een berekeningswijze van fiscale ontvangsten die voortdurend verbeterd wordt.
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Wat verandert er voor de externe stakeholders?
De beleidscel van de Minister beschikt over meer precieze en gedetailleerde analyses en
studies ter ondersteuning van hun beleid.
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13.2.8 Kennisbeheer (I2)

Artikel 54. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING

13: DE TRANSVERSALE COÖRDINATIE VAN HET KENNISMANAGEMENT

VOOR DE HELE FOD FINANCIËN VERDER ZETTEN

De SD BEO heeft een uitgebreid programma inzake kennismanagement ingesteld met als doel het
opzetten, voor alle entiteiten van de FOD Financiën, van een gecoördineerde werkwijze voor alle
juridische, fiscale en onmisbare algemene kennis die nodig is voor het goed functioneren, voor het
uitvoeren van de taken die haar werden toevertrouwd en voor het opzetten van een cultuur van
kennisdeling.
Initiatief 1: Overlegmethode met de Directie Infotheek
Gerealiseerd in 2016:
 Een lijst van de lopende abonnementen werd overgemaakt aan iedere entiteit van de
FOD Financiën zodat deze up to date kan worden gehouden in samenwerking met de
Directie Infotheek.
 Een werkgroep “Gebruikers” werd opgericht om een goed beheer te verzekeren van
de abonnementen en om de voorstellen van de FOD Financiën te verzamelen
teneinde de aankopen uit te voeren.
 Een overlegprocedure tussen de Directie Infotheek en de entiteiten van de FOD
Financiën werd opgericht en voorgelegd aan de werkgroep.
Voorzien voor 2017:
 Een planning van de vergaderingen van de werkgroep “Gebruikers” wordt opgesteld.
 Een procedure van wisselwerking tussen de Directie Infotheek en de entiteiten van
de FOD Financiën zal worden gevalideerd in de werkgroep.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een beter beheer van de abonnementen en een rationalisering van de aankoop van boeken,
periodieken en gelijkaardige uitgaven, laat toe om nieuwe boeken, abonnementen,
periodieken en gelijkaardige uitgaven aan te schaffen die beter aansluiten bij de noden van
de medewerkers om hun werkzaamheden te vervullen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Het publiek heeft toegang tot een grotere catalogus in het domein fiscaliteit en financiën
zodat een betere prestatie van de diensten van de FOD Financiën wordt verzekerd.

Initiatief 2: Programma Kennisbeheer
Gerealiseerd in 2016:
 De resultaten van de enquête kennisbeheer wordt geanalyseerd
 Een werkgroep betreffende diverse transversale projecten inzake kennisbeheer,
gehergroepeerd in Cluster 1 en Cluster 2, worden opgezet en verenigd.
 Een lijst van mogelijke meetindicatoren inzake kennismanagement werd opgesteld.
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Een verantwoordelijke kennismanagement is binnen elke entiteit van de FOD
Financiën aangeduid en neemt deel aan een opleiding om zo, voor zijn/haar entiteit,
een actieplan inzake kennisbeheer op te stellen.

Voorzien voor 2017:
 De samenkomst van de werkgroep wordt voortgezet teneinde een goede
uitvoering van de transversale projecten te verzekeren.
 De meetindicatoren inzake kennisbeheer worden gekozen en gevalideerd door de
verschillende entiteiten van FOD Financiën.
 Het actieplan inzake kennismanagement wordt gevalideerd en ingevoerd in elke
entiteit van de FOD Financiën.
 De mogelijkheid om een nieuwe enquête kennisbeheer uit te voeren, wordt
onderzocht.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Een goede coördinatie van de projecten inzake kennismanagement verzekert een grotere
toegankelijkheid van informatie, een betere vorming en kennis voor de medewerkers, een
verankering van kennis en van de cultuur van kennisdeling binnen de FOD Financiën wat leidt
tot een verhoogde doeltreffendheid en effectiviteit van de medewerkers.
Initiatief 3: Benadering van de processen en werkmethodes niveau 4
Voorzien voor 2017:
 Een inventaris en plan van aanpak worden bepaald.
 Een werkgroep wordt samengesteld.
 Een plan van aanpak wordt bepaald en de aanpak wordt gevalideerd.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De bepaling van een plan van aanpak, geldig voor alle werkmethodes, laat toe de kennis te
verbeteren en de leesbaarheid van de processen en werkmethodes te verhogen en daaruit
voortvloeiend, ook de verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de medewerkers.
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13.2.9 Administratieve vereenvoudiging

Artikel 61.

Duurzame ontwikkeling

ORGANISATIEDOELSTELLING

14: OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN «HANDISTREAMING » EN

«GENDERMAINSTREAMING »
Door de maatregel waardoor het fiscaal recht voortaan een instrument wordt om bepaalde sociale
doelen binnen het beleid, bepaald door de regering, te bereiken verleent de SD BEO haar
medewerking aan het federaal plan “Gendermainstreaming” en “Handistreaming”.

Initiatief 1: « Gendermainstreaming » en « Handistreaming »
Gerealiseerd in 2016 :
 De Dienst Reglementering neemt deel aan de Task Force “Gendermainstreaming”
geleid door de beleidscel van de Minister.
Voorzien voor 2017:
 De deelname aan de Task Force “Gendermainstreaming” wordt voortgezet.
 Een contact zal worden opgezet door de Stafdienst Logistiek in het kader van het
federaal plan “Handistreaming”.
Wat verandert er voor de externe stakeholders?
De medewerking aan het federaal plan laat toe om de negatieve impact op de processen en
de diensten van de FOD Financiën te minimaliseren in deze zaken en schenkt aandacht aan
alle vormen van toegevoegde sociale waarde die werden gerealiseerd in de publieke sector.
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14 DIENSTEN VAN DE VOORZITTER
14.1 Inleiding
De diensten van de Voorzitter ondersteunen het management en de dagelijkse werking van de FOD
Financiën.
De voorbije jaren hebben we volop ingezet op de professionalisering en herstructurering van onze
organisatie. Er werd gefocust op de drie strategische doelstellingen van de FOD Financiën: verhogen
van de effectiviteit en efficiëntie en verbeteren van de dienstverlening. Door de invoer en verdere
uitrol van een aantal instrumenten van goed beheer, brachten we onze diensten tot een hoger
niveau van dienstverlening. Doorheen de jaren hebben deze managementinstrumenten en
transversale thema’s een veel groter niveau van maturiteit bereikt.
In het bestuursplan van 2017 trekken we deze lijn door. Er worden initiatieven verder afgewerkt die
reeds opgestart werden in 2016, sommige krijgen een nieuwe invalshoek zoals bijvoorbeeld de
modernisering van het intranet door de invoering van Office 365 en ook zullen er enkele nieuwe
initiatieven worden opgestart
De focus ligt vooral op het transversale programma ‘Digitalisering’. Dit werd vorig jaar een opgestart
Zo werd er onder andere een digitale roadmap uitgewerkt. In 2017 nemen we binnen SCC de
coördinatie op ons van de projecten e-Archiving, e-Benchmarking en Digilex.
Ook het transversale project CRM; waarmee we ons niveau van dienstverlening willen verbeteren,
wordt gecoördineerd door SCC.
De Dienst voor de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer start een
project op om het strategisch veiligheidsplan te implementeren. Er zal gewerkt worden in twee
luiken rond veiligheid en privacy.
Om onze efficiëntie in 2017 nog te verbeteren zetten we in op werklastmeting bij de centrale
diensten. Er zullen activiteitenlijsten opgemaakt worden en achteraf zal er een effectieve
metinggebeuren binnen de centrale diensten.
Door het verder zetten van de projecten visuele identiteit, redesign internet, leesbaarheid en
Annucomp blijven we verder inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van de informatie en
op de verbetering van de beschikbaarheid van onze diensten.
Andere belangrijke initiatieven in 2017 zijn het voeren van een actief integriteitsbeleid, kennisdeling
en ontwikkeling van medewerkers.
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14.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2017
14.2.1 Compliance, toezicht en handhaving (R1)
Artikel 29. Opzetten van nationale en internationale samenwerking en partnerschappen
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: NATIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
In het kader van compliance, toezicht en handhaving is een goede samenwerking met onze partners
en stakeholders belangrijk. We streven naar lange termijn vertrouwensrelaties of sustainable deals
met onze belangrijkste nationale en internationale partners. Dat proberen we te bereiken door het
afsluiten van verschillende samenwerkingsconvenanten en protocollen. Ook zullen we inzetten op
dialoog met de stakeholders en zullen we ons opstellen als een partner van de ondernemingen.
We willen de komende jaren onze nationale en internationale partnerschappen verder uitbreiden
zowel met het oog op het verwerven als op het verstrekken van informatie.

Initiatief 1: Samenwerkingsconvenanten en protocollen met nationale en
internationale partners afsluiten, inzetten op dialoog met de stakeholders en zich
opstellen als partner van de ondernemingen en de nationale en internationale
samenwerking verder versterken
Gerealiseerd in 2016:
 Permanent overleg met de partners en ad-hoc meetings. De frequentie van deze
meetings was afhankelijk van de omstandigheden.
 Trimestriële rapportering op het directiecomité.
Voorzien voor 2017:
 Versterken en bewaken van de verdere government to government (G2G) data
uitwisseling.
 Trimestriële rapportering op het directiecomité.
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14.2.2 Informatie ter beschikking stellen (R2)
Artikel 34. Verhogen van de toegankelijkheid van informatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: INFORMATIE OP EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE MANIER TER
BESCHIKKING STELLEN

Dit initiatief moet ervoor zorgen dat de informatie en communicatie die de FOD Financiën verspreidt
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is.
Initiatief 1: Internet Fase II
Gerealiseerd in 2016:
Garantiefonds
Slapende Tegoeden
Koninklijke Munt van België
Depositokas
Roerende waarden
Dematerialisatie
Financiering van de staat
Dematerialisatie
Borgstellingen
Kasrampenschade
BEO/ESS – HRF

Afzonderlijke website
Afzonderlijke website
Bestaande site aangepast aan look & feel
Geïntegreerd
Geïntegreerd
Geïntegreerd
Geïntegreerd
Geïntegreerd
Geïntegreerd
Geïntegreerd
Afzonderlijke website

Voorzien voor 2017:
D&A
Subsite
Debt Agency
Afzonderlijke website
FinShop
Afzonderlijke website
FinImmo
Afzonderlijke website
De subsite D&A en de websites Debt Agency en FinImmo zijn voorzien tegen eind 2016 maar
kunnen uitlopen naar begin 2017. Finshop staat gepland voor de lente van 2017.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers zullen bepaalde informatie op een nieuwe locatie moeten zoeken
(cf. integratie of afzonderlijke site).
 De diensten waarvan de site geïntegreerd of vernieuwd is, zullen hun website via een
content management systeem zelf kunnen aanpassen. Informatie kan zo veel sneller
online gezet worden.
 Medewerkers zullen vertrouwd moeten worden met het nieuwe CMS systeem (Drupal).
 Medewerkers zullen content moeten ontwikkelen voor de nieuwe sites.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
1. Burgers en bedrijven:
 Sommige informatie bevindt zich op een andere locatie (cf. integratie of
afzonderlijke site). De URL’s worden waar mogelijk doorgestuurd naar de nieuwe
sites.
 De informatie zal op een andere wijze gepresenteerd en gestructureerd worden.
 De burger en de bedrijven zullen meer informatie vinden via het portaal
(financien.belgium.be) en zal de administratie minder moeten contacteren.
2.

Fedict:
 Er wordt nauwer samengewerkt met Fedict. Een groot stuk van de oude sites die nu
nog op de servers van Belgacom/Proximus staan, zullen aangepast en overgeplaatst
worden naar de servers van Fedict. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van Fedict
groter.
 Fedict krijgt de naam Digital Transformation Office, maar ze blijven dezelfde
diensten aanbieden als voordien.

3.

Belgacom/Proximus:
 Tegen midden 2017 worden de oude servers en contracten met Belgacom/Proximus
afgesloten.

Initiatief 2: Redesign internet
Gerealiseerd in 2016:
 De functionele analyse en budgettaire validatie zijn volledig gerealiseerd.
 Een tijdelijk ontwerp op basis van de eerste gegevens van het project nieuwe visuele
identiteit zal nog worden gemaakt om verder te gaan voor de voorbereiding van de
nieuwe site.
Voorzien voor 2017:
 De ontwikkeling, levering en inproductiestelling uit te stellen afhankelijk van de
beschikbaarheid van het nieuwe grafische charter voor de FOD Financiën (geschatte
einddatum = 02/2017, daarom uitstel voorzien van 4-5 maanden).
 Aangepaste website financien.belgium.be
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Gebruiksvriendelijke website voor medewerkers die de website als informatiebron
gebruiken.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Gebruiksvriendelijke website voor de volgende doelgroepen






Particulieren
Experts en partners
Ondernemingen
Vzw’s
Zelfstandigen en vrije beroepen
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Initiatief 3: Redesign internet – Satelliet websites
Voorzien voor 2017:
Redesign van de satelliet websites van de FOD Financiën aanpassen (websites die apart
blijven bestaan in het kader van het Project Internet Fase 2) volgens de nieuwe visuele
identiteit (bepaald in het project Redesign visuele identiteit van de FOD Financiën).
Het gaat meer bepaald om de volgende websites







www.finimmoweb.be (AAPD)
www.slapendetegoeden.be (AATHES)
www.garantiefonds.be (AATHES)
www.geregistreerdkassasysteem.be (AAFisc)
www.ruling.be (Autonome dienst)
www.debtagency.be (AATHES)

Wat verandert er voor externe stakeholders?
Coherente visuele identiteit op alle website van de FOD Financiën.

Initiatief 4: [Annucomp – evaluatie en verbetering van de applicatie]
Gerealiseerd in 2016:
 Oprichting van opvolging problemen en aanvraag tot aanpassingen volgens de tool
van de service desk
o Opleiding tool ticketting
 Nieuwe grafische interface voor de gebruiker:
o Nieuwe startpagina met boomstructuur
o Nieuwe resultaatpagina met printknop en google maps
o Verbetering van de bestaande zoekmodaliteiten
 Filtervelden worden automatisch aangevuld
 Informatie vragen die nodig is
 Extra informatie vragen indien nodig
 Herwerken van het grafisch aspect zodat die aansluit bij de internetsite van de FOD
Financiën
 Vertaling van de interface in het Duits
 Herziening van de gegevensdatabases
 Verbeteren van de leesbaarheid door het herschrijven van de competenties
 Verbeteren van alle fouten en onvolledigheden
 Herzien van de zoekwoorden
 Functionele en performantie test
 Invoegen van monitoring en teller
Voorzien voor 2017:
 Taalfilter
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Opzoeken van informatie in een entiteit of Sitran

Wat verandert er voor externe stakeholders?
Het is voor de burger en ondernemingen gemakkelijker om de contactgegevens van de FOD
Financiën op te zoeken.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: CORRECTE, VERSTAANBARE EN CONCRETE INFORMATIE VERSPREIDEN,
ZOWEL INTERN ALS EXTERN VIA DE GESCHIKTE COMMUNICATIEKANALEN & LEESBAAR EN
DOELGROEPGERICHT COMMUNICEREN

Het verhogen van de herkenbaarheid en de leesbaarheid van onze formele briefwisseling.
Initiatief 1: Leesbaarheid
Gerealiseerd in 2016:
Luik 1: sensibiliseren en opleiden van medewerkers om leesbare teksten en boodschappen
te schrijven





Tweedaagse opleiding ‘Leesbare brieven schrijven’ voor 60 redacteurs.
Ontwikkeling + verspreiding van een eerste e-learningmodule ‘Leesbaar schrijven’
(basisregels)
 ter beschikking gesteld aan alle medewerkers
 vervangt de sessie ‘Leesbaarheid’ voor stagiairs tijdens hun polyvalente
opleiding
Communicatieplan 2016 rond leesbaarheid: wordt uitgevoerd en opgevolgd.

Luik 2: 5 entiteiten herschrijven en implementeren modelbrieven
De 5 entiteiten zijn volop bezig met het herschrijven maar vooral met het implementeren
van hun modelbrieven: begin december waren zowat 60 % van die brieven herschreven,
zowat 35 % geïmplementeerd. Hoe meer brieven worden geïmplementeerd, hoe groter, per
definitie, hun impact wordt.
Voorzien voor 2017:
 E-learningspakket module 2 ontwikkelen.
 Uitvoeren van een promotiepakket om intern te sensibiliseren rond leesbaarheid met
als belangrijkste hulp de online schrijfgids.
 Uitvoeren van een promotiepakket om extern te communiceren over leesbaarheid,
bijvoorbeeld naar aanleiding van herschreven brieven die op grote schaal worden
verzonden. De communicatie gebeurt via sociale media en persberichten.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers leren leesbaar schrijven en passen de leesbaarheidsprincipes van de FOD
Financiën toe. Aangezien de communicatie naar burgers en ondernemingen leesbaarder is,
zijn er mogelijk minder vragen over onduidelijkheden. Dit zou de werklast van het
contactcenter moeten verminderen.
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
De communicatie is duidelijker voor de burgers en ondernemingen.
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14.2.3 Human Resources Management (P1)

Artikel 36. Bevorderen van de organisatiecultuur met aandacht voor het welzijn van en de
ondersteuning van de medewerkers
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: BEVORDEREN VAN ORGANISATIECULTUUR EN WELZIJN
Acties ondernemen om de organisatiecultuur en het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Via
een piloot rond dynamic office zal onderzocht worden hoe we onze kantoorruimte optimaal kunnen
benutten.
Initiatief 1: Dynamic Office - SCC
Gerealiseerd in 2016:
 Focus op voorbereiding.
 Zoeken naar informatie en goede praktijken om ons op te baseren.
 Analyse van de werkomgeving.
 Behoefteanalyse bij de medewerkers.
 Voorbereiding van medewerkers door de lancering van de opruimactie en
communicatie.
Voorzien voor 2017:
De uitvoering staat centraal




Aankoop van logistieke en ICT middelen
Uitvoering van de werken
Effectieve verhuis naar Dynamic office op B24

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Enerzijds levert de nieuwe werkomgeving de medewerkers van SCC een groot aantal
voordelen op (grotere vrijheid, meer ruimte, aangenamere werkomgeving…). Anderzijds
zullen zij hun manier van werken en gewoonten moeten veranderen. Het vraagt dus om een
aantal nieuwe technische vaardigheden, maar ook om een mentaliteitswijziging.
ORGANISATIEDOELSTELLING 2: JAARLIJKS EEN INTEGRITEITSACTIEPLAN OPSTELLEN DAT
GEÏNTEGREERD WORDT IN HET BESTUURSPLAN

Sinds juli 2014 heeft de FOD Financiën een integriteitsbeleidsplan, dat jaarlijks geconcretiseerd wordt
in een actieplan. Het integriteitsbeleid is erop gericht de integriteit van de FOD in haar geheel en het
integer handelen van de personeelsleden te garanderen. Een nevendoelstelling van het
integriteitsbeleid is het ondersteunen van leidinggevenden bij het bevorderen van de voorwaarden
die medewerkers aanzetten tot integer handelen.
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Initiatief 1: Voeren van actief integriteitsbeleid
Gerealiseerd in 2016:
 Opleidingen ‘integriteit/deontologie/tuchtprocedure’ voor de nieuwe medewerkers
en de leidinggevenden.
 Workshop ‘waarden en integriteit’ ter gelegenheid van de voorstelling van de
Bestuursovereenkomst 2016-2018 (Event van 05.02.2016)
 Communicatie-acties via de intranetsite ‘deontologie’ in het kader van de rubriek
‘deontologie/waarden’ in de kijker.
 Actualisering van de deontologische leidraad: bespreking van het voorontwerp in 18
focusgroepen (buitendiensten van de algemene administraties) en verwerken van de
input van deze focusgroepen.
 Uniforme registratie van externe en interne klachten/meldingen van (vermoedelijke)
integriteitsschendingen. Aanpassing van het proces 92 (klachtenbeheer) en integratie
in het proces 115 ‘interne inspectie’.
 Centrale aansturing van het integriteitsbeleid: start oprichting dienst Integriteit als
één van de diensten van de Voorzitter
 Decentrale aansturing van het integriteitsbeleid: optimalisering van het proces 115
‘interne inspectie’ en opmaak plan van aanpak voor de implementatie van dit proces
bij de AAPD, AAII, AABBI en AADA.
Voorzien voor 2017:
 Uitwerken van een e-learning module ‘integriteit/deontologie’.
 Uitwerken van een workshop die gegeven wordt na het volgen van de e-learning.
 Validering van de geactualiseerde deontologische leidraad door de beheerscomités,
het directiecomité en de representatieve vakorganisaties.
 Organiseren van sensibiliseringsacties over de geactualiseerde deontologische
leidraad (transversaal en per algemene administratie)
 Uitwerken van een (interne en externe) communicatiestrategie voor de komende
jaren.
 Communicatieacties voor specifieke doelgroepen en organiseren van ‘infosessies
integriteit’ en/of workshops voor de leidinggevenden (per algemene administratie).
 Organiseren van de bevraging ‘Integriteit op het werk’ in samenwerking met het
Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven, interpreteren van de
resultaten, toelichten op het directiecomité en tijdens het ‘Event integriteit’ (najaar
2017) voor de top-400.
 Decentrale aansturing van het integriteitsbeleid: implementatie van het proces 115
‘interne inspectie’ bij de AAPD, AAII, AABBI en AADA.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers kennen de regels en procedures in het kader van het integriteitsbeleid
van de FOD Financiën.
 Medewerkers worden betrokken in het herschrijven van de deontologische leidraad.
 Medewerkers worden gesensibiliseerd via e-learning, workshops en
communicatieacties.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 3: TWEEJAARLIJKS EEN TEVREDENHEIDSENQUÊTE HOUDEN BIJ DE
MEDEWERKERS EN ACTIES ONDERNEMEN OP BASIS VAN DE RESULTATEN VAN DIE
PERSONEELSTEVREDENHEIDSENQUÊTES

Om competente medewerkers te behouden en om de betrokkenheid, de tevredenheid en het welzijn
van de medewerkers te verbeteren, organiseert de FOD Financiën om de twee jaar een enquête bij
alle medewerkers waarbij ze zich kunnen uitspreken over hun tevredenheid over de FOD Financiën
als werkgever en over de verschillende domeinen van hun job (jobinhoud, directe chef, verloning …).
De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens worden er verbeteracties opgestart die van nabij
worden opgevolgd en desnoods worden bijgestuurd om het beoogde doel inzake welzijn te behalen.

Initiatief 1: Tevredenheidsenquête 2016 - verwerking van de resultaten en nemen
van acties
Voorzien voor 2017:
 Analyse van de resultaten van de tevredenheidsenquête en overleg met de
verschillende verantwoordelijken.
 Voorstellen van de actieplannen in kader tevredenheidsenquête en welzijnsenquête.
 Implementatie van de actieplannen
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Hogere tevredenheid bij de medewerkers.

ORGANISATIEDOELSTELLING 4: DOORVOEREN VAN SPECIFIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN OP ALLE
NIVEAUS

De FOD Financiën zal een databank met het profiel van de generieke en de technische competenties
van zijn personeelsleden creëren en actualiseren.
Initiatief 1: Technische competenties voor de Diensten van de Voorzitter uitwerken
Voorzien voor 2017:
 Bepalen van technische competenties voor de profielen bij de diensten van de
voorzitter bij het begin van de indiensttreding
 Bepalen van technische competenties voor de profielen bij de diensten van de
voorzitter na het twee jaar uitvoeren van de functie
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Competenties van de medewerkers zijn beter gekend, dus er kan persoonlijker
ingespeeld worden op de noden en wensen van de medewerker voor opleidingen,
jobinhoud, …
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14.2.4 Bedrijfsprocessen (P2)
Artikel 38. Voortbouwen aan een procesgerichte organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: VERDER UITROLLEN VAN PROCESMATIG WERKEN BINNEN DE
ORGANISATIE VIA EEN JAARLIJKS ACTIEPLAN

Het verbeteren van Business Process Management (BPM) door een actief beheer van de processen.
Het actief beheer en de verbetering van de processen van de FOD Financiën is een permanent
streven.
Initiatief 1: Beschrijven van proces P097 communicatie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd proces 097 Communicatie gemodelleerd tot op niveau 3.
Voorzien voor 2017:
Opmaken van de werkinstructies (in NL en FR) en het publiceren (via aris publisher en/of via
intranet met voor niveau 4) van proces P097 communicatie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het procesverloop is gemodelleerd en beschreven. De medewerkers hebben eenzelfde
werkwijze en volgen dezelfde processtappen.
Werkinstructies zijn duidelijk, de medewerker weet welke taken hij/zij moet uitvoeren om
het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren namelijk er is een daling van de doorlooptijd
en/of een daling van de verwerkingstijd.
De medewerker heeft een betere informatie en grotere kennis van de uit te voeren taken
binnen het proces.

Initiatief 2: Beschrijven van proces P100 PMFin
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd proces P100 PMFin gemodelleerd tot op niveau 3.
Voorzien voor 2017:
Opmaken van de werkinstructies (in NL en FR) en het publiceren (via aris publisher en/of via
intranet met voor niveau 4) van proces P100 PMFin.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het procesverloop is gemodelleerd en beschreven. De medewerkers hebben eenzelfde
werkwijze en volgen dezelfde processtappen.
Werkinstructies zijn duidelijk, de medewerker weet welke taken hij/zij moet uitvoeren om
het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren namelijk er is een daling van de doorlooptijd
en/of een daling van de verwerkingstijd.
De medewerker heeft een betere informatie en grotere kennis van de uit te voeren taken
binnen het proces.
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Initiatief 3: Beschrijven van proces P115 interne inspectie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd proces P092 Klachtenmanagement geïntegreerd in proces P115 interne
inspectie.
Voorzien voor 2017:
Het documenteren (beschrijven van de activiteitenblokken en de activiteiten in NL en FR) en
het publiceren (via aris publisher en/of via intranet met template niveau 3 van P115 interne
inspectie (= overdracht planning 2016).
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het procesverloop is gemodelleerd en beschreven. De medewerkers hebben eenzelfde
werkwijze en volgen dezelfde processtappen.

Initiatief 4: Beschrijven van proces EA
Voorzien voor 2017:
Modelleren (opmaken van procesmodel), documenteren (beschrijven van de
activiteitenblokken en de activiteiten in NL en FR), opmaken van de werkinstructies (in NL en
FR) en het publiceren (via aris publisher en/of via intranet met template niveau 3 en/of via
intranet met template niveau 3, via SharePoint en/of intranet voor niveau 4) van proces EA.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Het procesverloop is gemodelleerd en beschreven. De medewerkers hebben eenzelfde
werkwijze en volgen dezelfde processtappen.
Werkinstructies zijn duidelijk, de medewerker weet welke taken hij/zij moet uitvoeren om
het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren namelijk er is een daling van de doorlooptijd
en/of een daling van de verwerkingstijd.
De medewerker heeft een betere informatie en grotere kennis van de uit te voeren taken
binnen het proces.

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: PERMANENT OPTIMALISEREN / BIJSTUREN VAN DE PROCESSEN
Het verbeteren van Business Process Management (BPM) door een actief beheer van de processen.
Het actief beheer en de verbetering van de processen van de FOD Financiën is een permanent
streven.
Initiatief 1: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P100 PMFin
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het proces P100 PMFin volledig gemodelleerd en beschreven op niveau 3.
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Voorzien voor 2017:
In de tweede helft van 2017 worden de werkinstructies voor proces P100 PMFin
uitgeschreven (supra).


In de tweede helft van 2017 zullen de verschillende onderdelen van de
werkinstructies grondig herbekeken worden en vanuit de lean management filosofie
geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de taken beter en efficiënter organiseren,
welke taken hebben een echte meerwaarde, welke taken kunnen geschrapt worden,
…
De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces PMFin.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 2: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P098 BPM
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het proces 098 BPM volledig gemodelleerd en beschreven op het niveau van de
werkinstructies.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de verschillende onderdelen van de werkinstructies grondig herbekeken
worden en vanuit de lean management filosofie geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de
taken beter en efficiënter organiseren, welke taken hebben een echte meerwaarde, welke
taken kunnen geschrapt worden, …
De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces BPM.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 3: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P001.2 Sitran
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het proces P001.2 Sitran volledig gemodelleerd en beschreven op het niveau
van de werkinstructies.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de verschillende onderdelen van de werkinstructies grondig herbekeken
worden en vanuit de lean management filosofie geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de
taken beter en efficiënter organiseren, welke taken hebben een echte meerwaarde, welke
taken kunnen geschrapt worden, …
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De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 4: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P034.1 Algemene
Interactie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het proces P034.1 Algemene Interactie volledig gemodelleerd en beschreven
op het niveau van de werkinstructies.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de verschillende onderdelen van de werkinstructies grondig herbekeken
worden en vanuit de lean management filosofie geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de
taken beter en efficiënter organiseren, welke taken hebben een echte meerwaarde, welke
taken kunnen geschrapt worden, …
De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 5: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P048 Strategie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd het proces P048 Strategie volledig gemodelleerd en beschreven op het niveau
van de werkinstructies.
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de verschillende onderdelen van de werkinstructies grondig herbekeken
worden en vanuit de lean management filosofie geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de
taken beter en efficiënter organiseren, welke taken hebben een echte meerwaarde, welke
taken kunnen geschrapt worden, …
De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.
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Initiatief 6: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P085 juridische
ondersteuning
Voorzien voor 2017:
In 2017 zullen de verschillende onderdelen van de werkinstructies uitgeschreven worden en
vanuit de lean management filosofie geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de taken beter
en efficiënter organiseren, welke taken hebben een echte meerwaarde, welke taken kunnen
geschrapt worden, …
De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 7: Optimaliseren van de werkinstructies van proces P097 Communicatie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd proces 097 Communicatie gemodelleerd tot op niveau 3.
Voorzien voor 2017:
In de eerste helft van 2017 worden de werkinstructies voor proces P097 Communicatie
uitgeschreven (supra).


In de tweede helft van 2017 zullen de verschillende onderdelen van de
werkinstructies grondig herbekeken worden en vanuit de lean management filosofie
geoptimaliseerd worden: hoe kunnen we de taken beter en efficiënter organiseren,
welke taken hebben een echte meerwaarde, welke taken kunnen geschrapt worden,
…
De oefening zal gebeuren met de medewerkers die binnen de entiteiten werkzaam zijn
binnen het proces.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 8: Optimaliseren van Proces 077 Preventie
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd proces P077 Preventie gemodelleerd tot op niveau 3.
Voorzien voor 2017:
Het opmaken van 1 model niveau 2 en 3 voor het transversaal proces P077 Preventie.


Het documenteren (beschrijven van de activiteitenblokken en de activiteiten in NL en
FR), opmaken van de werkinstructies (in NL en FR) en het publiceren (via aris
publisher en/of via intranet met template niveau 3, via SharePoint en/of intranet
voor niveau 4) van proces P077 Preventie.
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Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 9: Optimaliseren van Proces 091 IAM/Privacy
Gerealiseerd in 2016:
In 2016 werd proces P091 IAM/Privacy gemodelleerd tot op niveau 3.
Voorzien voor 2017:
Het opmaken van 1 model niveau 2 en 3 voor het transversaal proces P091 IAM/Privacy.


Het documenteren (beschrijven van de activiteitenblokken en de activiteiten in NL en
FR), opmaken van de werkinstructies (in NL en FR) en het publiceren (via aris
publisher en/of via intranet met template niveau 3, via SharePoint en/of intranet
voor niveau 4) van proces P091 IAM/Privacy.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 10: Optimaliseren van proces P114 administratieve ondersteuning
Voorzien voor 2017:
Het opmaken van 1 model niveau 2 en 3 voor het transversaal proces P114.


Het documenteren (beschrijven van de activiteitenblokken en de activiteiten in NL en
FR), opmaken van de werkinstructies (in NL en FR) en het publiceren (via Aris
Publisher en/of via intranet met template niveau 3, via SharePoint en/of intranet
voor niveau 4) van proces P114 administratieve ondersteuning.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en heldere
beschrijving geven van de uit te voeren taken.

Initiatief 11: Optimaliseren van proces P115 interne inspectie
Voorzien voor 2017:
 Gemodelleerd, gevalideerd en gepubliceerd niveau 1/2/3
 Uitgeschreven en gepubliceerde werkinstructies niveau 4
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Het procesverloop is voor de verschillende entiteiten uniform.
 De medewerkers zullen werkinstructies ter beschikking hebben die een duidelijke en
heldere beschrijving geven van de uit te voeren taken.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 2: COMMUNICATIEACTIES ONDERNEMEN OM KENNIS OVER DE WERKING
VAN DE ORGANISATIE TE BEVORDEREN

Realiseren van communicatieacties omtrent BPM en strategie.
Initiatief 1: Communicatie processen – Lean – WLM
Voorzien voor 2017:



Online plaatsen van de intranetsite processen
Definiëren van uit te voeren acties, die zullen uitgevoerd worden in twee pakketten.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Betere kennis van de BPM materie draagt bij tot de uitvoering van projecten.

Initiatief 2: Communicatie Strategie
Voorzien voor 2017:
Definiëren van uit te voeren acties, die zullen uitgevoerd worden in twee pakketten.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Betere kennis van de strategie van de organisatie en een duidelijke kijk op de realisaties.
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14.2.5 Meting en opvolging (P3)
Artikel 40. Verder uitbouwen van interne controle en interne audit
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: INTERNE CONTROLE – TWEEDE RONDE VAN DE EVALUATIE VAN DE
RISICO ’S VAN DE PROCESSEN EN VERDERE UITBREIDING VAN HET ICS
Op het vlak van interne controle wil de FOD Financiën tegen het einde van de bestuursovereenkomst
binnen al zijn diensten een doeltreffende interne controle geïnstalleerd hebben conform de
geldende reglementaire bepalingen over het intern controlesysteem en de interne auditactiviteiten.
Initiatief 1: IC Proces P100 PMFin
Voorzien voor 2017:
Gezien het proces P100 PMFin herschreven werd in 2016, is het noodzakelijk hier opnieuw
interne controle op toe te passen. Er zal een geüpdatet versie risicoanalyse en actieplannen
gemaakt worden.
Initiatief 2: IC Proces P048 Strategie
Voorzien voor 2017:
Gezien het proces P048 Strategie herschreven werd in 2016, is het noodzakelijk hier opnieuw
interne controle op toe te passen. Er zal een geüpdatet versie risicoanalyse en actieplannen
gemaakt worden.
Initiatief 3: IC Proces P077 Preventie
Voorzien voor 2017:
Gezien het proces P077 Preventie herschreven werd in 2016, is het noodzakelijk hier
opnieuw interne controle op toe te passen. Er zal een geüpdatet versie risicoanalyse en
actieplannen gemaakt worden.
Initiatief 4: IC Proces P091 IAM/Privacy
Voorzien voor 2017:
Gezien het proces P091 IAM/Privacy herschreven werd in 2016, is het noodzakelijk hier
opnieuw interne controle op toe te passen. Er zal een geüpdatet versie risicoanalyse en
actieplannen gemaakt worden.
Initiatief 5: IC Proces P115 Interne Inspectie
Voorzien voor 2017:
Gezien het proces P115 Interne Inspectie herschreven werd in 2016, is het noodzakelijk hier
opnieuw interne controle op toe te passen. Er zal een geüpdatet versie risicoanalyse en
actieplannen gemaakt worden.
Initiatief 6: IC Proces P114 administratieve ondersteuning
Voorzien voor 2017:
Evaluatie van de risico’s van het proces P114 administratieve ondersteuning, naar aanleiding
van een optimalisatie van het proces omwille van het transversale karakter. Er zal een
geüpdatet versie risicoanalyse en actieplannen gemaakt worden.
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ORGANISATIEDOELSTELLING 2: INTERNE CONTROLE – EERSTE ANALYSE VAN DE RISICO’S VAN DE
PROCESSEN EN VERDERE UITBREIDING VAN HET ICS

Op het vlak van interne controle wil de FOD Financiën tegen het einde van de bestuursovereenkomst
binnen al zijn diensten een doeltreffende interne controle geïnstalleerd hebben conform de
geldende reglementaire bepalingen over het intern controlesysteem en de interne auditactiviteiten.
Initiatief 1: IC Proces EA
Voorzien voor 2017:
Evaluatie van de risico’s van proces Enterprise Architectuur, dit naar aanleiding van het de
eerste modellering van het proces.

Artikel 42. Werklastmeting (WLM)
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: EEN WERKLASTMETING ZIEN ALS ONDERDEEL VAN
PROCESVERBETERING EN EEN BEGINPUNT VAN DIVERSE OPTIMALISATIETRAJECTEN

Door middel van een objectief bepaalde reële werklast de processen verbeteren en de
personeelsplanning verder optimaliseren.
Initiatief 1: Centrale diensten – opmaken van activiteitenlijsten
Voorzien voor 2017:
Analyse van de processen en het daarbij horende takenpakket van de diverse
ondersteunende cellen van de centrale diensten van de entiteiten om tot een grotere
synergie te komen.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Timesheeting voor de medewerkers: Beter inzicht in de werking & tijdsbesteding.

Initiatief 2: WLM Centrale diensten
Voorzien voor 2017:
Het uitvoeren van een WLM bij de centrale diensten van de algemene administraties en de
stafdiensten. De volgende diensten worden in de scope genomen:


OE&O-diensten en meer bepaald de expertisediensten van AAII, AADA, AAThes,
AABBI en AAPD = juridische ondersteuning
Opm.: AAFisc heeft in 2016 deze meting gedaan. De eerste maanden van 2017 zullen
de resultaten worden geanalyseerd en verbetervoorstellen worden opgemaakt.



De OCC’s van AAII, AADA, AAThes, AABBI, AAPD, AAFisc, P&O, ICT, Logistiek, BEO,
B&B
Opm.: de WLM voor SCC van DVZ zit al vervat in de initiatief 3: werklastmeting
taskmanager voor de diensten van de voorzitter (infra)



OE&O-diensten, onderdeel de geschillendiensten zullen starten na de implementatie
van het transversale proces P110 geschillen
OE&O-diensten, onderdeel de applicatiediensten (ABA) zullen starten na de
implementatie van het transversale proces P130 applicatiebeheer
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Initiatief 3: Werklastmeting: taskmanager voor Diensten van de Voorzitter
Voorzien voor 2017:
Via timesheeting (gebaseerd op de activiteiten vanuit de processen) wordt er gestart met
een permanente werklastmeting (WLM) voor de DVZ. De gegevens vanuit deze WLM zal
gebruikt worden om een beter inzicht in de werking & tijdsbesteding van de diensten te
krijgen.




Activiteitenlijsten van de processen DVZ
Gefaseerde inproductiename van timesheeting voor DVZ
Permanente timesheeting

Artikel 43. Uitrollen van beheerscontrole en reporting tot op het laagste nuttige niveau binnen de
organisatie
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: UITROLLEN VAN DE BEHEERSCYCLUS TOT OP HET LAAGSTE NUTTIGE
NIVEAU

Procesindicatoren identificeren voor de processen van de diensten van de voorzitter.
Initiatief 1: Procesindicatoren Proces P100 PMFin
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.

Initiatief 2: Procesindicatoren Proces P098 BPM
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.

Initiatief 3: Procesindicatoren Proces P001.2 Sitran
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 4: Procesindicatoren Proces P034.1 Algemene Interacties
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 5: Procesindicatoren Proces P077 Preventie
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
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Initiatief 6: Procesindicatoren Proces P085 Juridische ondersteuning
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 7: Procesindicatoren Proces P091 IAM/Privacy
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 8: Procesindicatoren Proces P097 Communicatie]
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 9: Procesindicatoren Proces P114 administratieve ondersteuning
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 10: Procesindicatoren Proces P115 Interne Inspectie
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 11: Procesindicatoren Proces EA
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
Initiatief 12: Procesindicatoren Proces P048 Strategie
Voorzien voor 2017:
Ontwikkelen van procesindicatoren zodat een day-to-day beheer van het proces mogelijk is
en er, wanneer nodig is, corrigerende acties kunnen genomen worden.
ORGANISATIEDOELSTELLING 2: VERBETEREN VAN ONS PROJECTMANAGEMENT EN
PROFESSIONALISERING VAN ONS PORTFOLIOMANAGEMENT

Verbeteren van de beheerscyclus binnen de organisatie.
Initiatief 1: New PPM-tool
Gerealiseerd in 2016:
 Behoefteanalyse
 Workshop op basis van de behoefteanalyse samen met de consultant
 Nota’s voor de bestelbon
Voorzien voor 2017:
 Configuratie piloot
 Testen piloot
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Aanpassing van de applicatie
Opleidingen

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Nieuwe applicatie voor projectmanagement, welke aanpassing en opleiding zal vragen.
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14.2.6 CRM (K2)
Artikel 47. Verbeteren van de beschikbaarheid van onze diensten
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: DE FOD FINANCIËN VOORZIEN VAN EEN STERKE EN MODERNE
GRAFISCHE IDENTITEIT DIE WEERGEEFT WAAR DE FOD FINANCIËN VOOR STAAT EN DIE HERKENBAAR
IS BIJ ALLE STAKEHOLDERS

Verbeteren van de herkenbaarheid van onze gebouwen en diensten, door het invoeren van een
algemene visuele identiteit.
Initiatief 1: Redesign visuele identiteit van de FOD Financiën
Gerealiseerd in 2016:
Diagnose identiteit







Risicoanalyse
Inventaris communicatieondersteuning
Organisatie en maken van conclusies na consultatie van interne partners
(focusgroepen)
Organisatie en maken van conclusies na consultatie van externe partners
(focusgroepen via overheidsopdracht)
Strategie imago
Voorstellen logo’s

Voorzien voor 2017:
 Grafisch charter
 Templates
 Implementatieplan

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: VERBETEREN VAN DE DIENSTVERLENING
Citizen Relationship Management (CRM) is een holistische aanpak om de contacten met burgers,
ondernemingen en partners te onderhouden en te verbeteren. Technologie is hier dan ook een
belangrijke ondersteunende factor. Door op CRM in te zetten, willen we burgerschap en compliance
stimuleren, de tevredenheid over de dienstverlening verhogen en bijdragen tot een beter imago en
een betere reputatie van onze overheidsdienst. Onze dienstverlening moet laagdrempelig zijn en
voor iedereen toegankelijk. Het verhogen van de beschikbaarheid van diensten en de toegang tot
gebouwen maken deel uit van onze strategie.
Initiatief 1: Programma CRM en Dienstverlening
Gerealiseerd in 2016:
 Bepalen scope
 Bepalen visie op hoofdlijnen

Voorzien voor 2017:
Het programma CRM en dienstverlening streeft een aanzienlijke verbetering van de
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dienstverlening van de FOD Financiën en een betere kennis over de gebruikers na. Daartoe
wordt een transversale visie op dienstverlening uitgewerkt en opgevolgd. Er worden
daarnaast prioritaire trajecten opgestart waar de verschillende algemene administraties
gebruik van kunnen maken om hun eigen dienstverlening te optimaliseren. Waar mogelijk
wordt samenwerking en centralisatie gepromoot om coherentie in het gebruikerscontact te
realiseren.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
Door de hernieuwde focus op gebruikersgerichtheid, kunnen prioriteiten opnieuw gesteld
worden en werkprocedures op bepaalde punten bijgeschaafd worden. De eigenlijke strekking
daarvan zal pas de komende jaren duidelijk worden.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
Het programma is gericht op een verbetering van de dienstverlening. De gebruikers zullen
beter worden geholpen, bijvoorbeeld doordat informatie gemakkelijk en transparant voor
hen beschikbaar is, doordat de aanspreekpunten bij de FOD gecentraliseerd worden
enzovoort.

Artikel 48. Inzetten op interactie, dialoog en feedback
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPTIMALISEREN VAN HET KLACHTENBEHEER BINNEN DE FOD
FINANCIËN

Interacties en dialoog met onze stakeholders verbeteren en hun feedback gebruiken om onze
dienstverlening bij te sturen en te verbeteren.
Initiatief 1: GESLPA-KLAMA-tool
Gerealiseerd in 2016:
 Nagaan wat de technische mogelijkheden zijn qua integratie in de tool va het
contactcenter.
Voorzien voor 2017:
 Testing tool
 Opleiding gebruikers
 Go live tool
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Vermindering werklast
 Betere opvolging van de klachten
 Eenvoudigere dispatching van de klachten naar de bevoegde diensten
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Wat verandert er voor externe stakeholders?
Gezien de automatisering van het proces zal er een snellere verwerking van de klachten
mogelijk zijn.
ORGANISATIEDOELSTELLING 2: ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE VOOR SOCIALE MEDIA EN HET GEBRUIK
VAN PERFORMANTE MONITORINGSTOOLS

De contacten met burgers, ondernemingen en partners willen we verder verbeteren door meer als
partner op te treden, door het gebruik van nieuwe communicatiekanalen zoals sociale media.
Initiatief 1: Online Conversation Management
Gerealiseerd in 2016:
 Interne analyse van de behoefte van de medewerkers met betrekking tot een
samenwerkings- en interactietool
 Oplijsting en analyse van tools voor het delen van informatie, kennis, … binnen de
FOD Financiën – opmaken van een startnota voor het Dircom
 Keuze tool voor opstart intern sociaal netwerk
 Tool externe sociale media: analyse van de markt & keuze tool & ingebruikname
Voorzien voor 2017:
 Validatie procedures en flowcharts
 Blended learning in samenwerking met OFO: algemeen gebruik van sociale media
 Ontwikkelen van een werkingskader voor interne OCM
 Bijsturen flowcharts / procedures op basis van tussenevaluatie
 Finale evaluatie OCM
 Procedure employer advocacy
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ontwikkelde interactie
 Kennisoverdracht
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Verbeterde dienstverlening
 Betere informatiedoorstroming naar de burgers

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: DE BETROKKENHEID EN DE PARTICIPATIE VAN DE MEDEWERKERS
VERHOGEN

Verderzetten van de consultatie van stakeholders (bv. via enquêtes) met het oog op de evaluatie van
de dienstverlening en het verzamelen van voorstellen tot verbetering van de dienstverlening.
Initiatief 1: Piloot Finidee
Gerealiseerd in 2016:
Uitwerken van een analyse betreffende de haalbaarheid en mogelijkheden om dit uit te
rollen binnen onze organisatie
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Voorzien voor 2017:
Pilootproject bij AAPD om het proces en de werking van een ideeënplatform binnen de FOD
Financiën te testen bij een beperkte doelgroep.


Bij positieve resultaten wordt de uitrol van grotere initiatieven bekeken.

Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Ontwikkelde interactie
 Kennisoverdracht
 Grotere participatie van medewerkers
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14.2.7 RECHTSZEKERHEID EN PRIVACY (K3)
Artikel 50. Beschermen van gegevens en informatieveiligheid
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: IMPLEMENTEREN VAN EEN STRATEGISCH
INFORMATIEVEILIGHEIDSPLAN BINNEN DE FOD FINANCIËN
Het informatieveiligheidsbeleid houdt rekening met alle aspecten die een potentieel gevaar kunnen
zijn voor de organisatie. Al die potentiële gevaren worden in rekening genomen en geanalyseerd
vooraleer men overgaat tot de keuze van de meest aangewezen maatregelen.
Initiatief 1: Privacy en Veiligheid
Gerealiseerd in 2016:
Strategisch Informatieveiligheidsplan binnen de FOD Financiën uitgewerkt onder begeleiding
van EY.
Voorzien voor 2017:
Organiseren van informatieveiligheid binnen de FOD Financiën op basis van de resultaten van
het project met EY en de ISO 27001/27002/27005 normen.



Uitvoeren van acties zodat de FOD Financiën in regel is met de bepalingen van de
RGPD.
Uitwerken van een sensibiliseringsplan en opleidingen rond de onderwerpen privacy
en veiligheid.
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14.2.8 Digitalisering (I1)

Artikel 53. Uitbouwen van digitale dienstverlening
Er wordt een volledig programma digitalisering uitgewerkt binnen de FOD Financiën en enkele
projecten worden opgevolgd binnen de Dienst SCC.
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: EVOLUEREN NAAR EEN ZOVEEL ALS MOGELIJKE PAPIERLOZE WERKING
Om te evolueren naar een digitale dienstverlening is het belangrijk dat data maximaal digitaal
gecapteerd worden en dat niet-gedigitaliseerde data worden gedigitaliseerd.
Initiatief 1: E-Archiving
Gerealiseerd in 2016:


Redactie van de business case op basis van de conclusies in het project Digilex / deel
e-Archiving

Voorzien voor 2017:
 Samenstelling werkgroep: Uitbreiding en versterking van de bestaande werkgroep
‘archive’, met inbegrip van elektronische archivering
 Opleiding e-Arch: introductie in het management van de elektronische archivering
 Richtlijnen
 Functionele permanente database om een document (papier of elektronisch) te
koppelen aan zijn meta data in de archieven
 Ontwikkelen van filteringstabel voor de Dienst SCC (piloot)
 Finale communicatie en opleiding gebruikers grote volumes
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Medewerkers die betrokken zijn in het klasseren en archiveren van documenten
zullen nieuwe werkprocedures krijgen.
 Medewerkers worden aangemoedigd om documenten elektronisch te archiveren. Ze
zullen een procedure toegestuurd krijgen.
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Rijksarchief: de productie van papieren archief verminderd en wordt vervangen door
elektronische archivage
 Burgers: de toegang tot informatie wordt vereenvoudigd door elektronische
archivage
ORGANISATIEDOELSTELLING 2: OPSTARTEN VAN EEN PROGRAMMA ‘DIGITALISERING ’ DAT
AANDACHT BESTEEDT AAN DE BOUWSTENEN VOOR DIGITALISERING

Ontwikkelen en implementeren van digitale dienstverlening vanuit het standpunt van de gebruiker.
Initiatief 1: Digilex
Gerealiseerd in 2016:
De juridische context van de digitalisering is onderzocht en in het bijzonder de bepalingen
van de EU-verordening /910/2014 en de wet van 21 juli 2016. De coördinatie met de FOD
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Economie en het Bureau van de minister voor de Digitale Agenda heeft geholpen begrijpen
van de belangrijkste elementen.
o

o

Een verkennende studie werd uitgevoerd met betrekking tot elektronische
archivering en een impactstudie werd uitgevoerd met betrekking tot de workflow
"geschillen" van de AAFisc. Wat uiteindelijk resulteerde in een business case voor
e-Archiving 2017.
Een strategie werd onderhandeld met ICT voor de implementatie van de
e-handtekening, wat leidt tot het schrijven van een business case voor het bouwen
van e-service en twee proof of concept binnen de AAFisc. Dit project is gestart in
2016 (buiten het Digilex project) en de functionele analyse is gemaakt onder de
coördinatie van SCC.

Voorzien voor 2017:
 Opmaken van een nota waarin alle conclusies worden opgenomen van de analyses
die werden uitgevoerd.
 Voorstellen doen van informatieverspreiding binnen de organisatie.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Uit het Digilex onderzoek blijkt dat het wettelijk kader er is om de manier waarop we
werken te veranderen en het te overwegen is om elektronische dossiers te hebben.
We merken echter dat enkele van onze collega's nog niet klaar zijn om dit nieuwe
kader te begrijpen. Niets kan veranderen zonder communicatie / opleiding in de
werkcontext.

Initiatief 2: E-Benchmark
Gerealiseerd in 2016:
 Goedkeuring van definitie van doelstellingen en indicatoren van het programma door
het Dircom.
 Vertaling van eigen indicatoren naar voorstel voor benchmark met buurlanden.
 Contact opgenomen met Nederlandse collega’s.
Voorzien voor 2017:
 Herlancering van de vraag om samenwerking aan Nederland. Vertaling van voorstel
en contact met collega’s in Frankrijk.
 Aanbevelingen formuleren om de ranking in het EU e-Government Benchmark report
te verbeteren.

Initiatief 3: E-Signature
Gerealiseerd in 2016:
 Validatie voor het uitvoeren van een pilootproject bij AAFisc.
Voorzien voor 2017:
 Risico analyse en voorstel van beleid op Dircom
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Technisch voorstel voor de ontplooiing van een FOD FIN geavanceerde eHandtekening en contractuele voorstel met FEDICT/DTO voor de gekwalificeerd eHandtekening
FOD-breed ontplooiingsplan
Opgemaakte business cases voor 2018

ORGANISATIEDOELSTELLING 3: CATALOGUS OPEN DATA PUBLICEREN
Initiatief 1: Open Data: inventarisatie, publicatie en registratie opdata.belgium.be
Gerealiseerd in 2016:
In de beleidsnota’s van de Federale Regering is een ambitieuze digitale agenda geformuleerd
waarin het ter beschikking stellen van open data een belangrijk beleidsdoelstelling is.


FOD Financiën participeert daarom in de uitvoering van deze digitale agenda en heeft
in 2016 92 datasets beschikbaar gemaakt via het open data portaal van de federale
overheid.
Voorzien voor 2017:
 Opstellen van een inventaris van reeds gepubliceerde en nog te publiceren open
datasets met maximaal gebruik van de 2 en 3 sterren opendata kwalificatie.
 Bepalen van het juiste licentietype voor elke gepubliceerde open dataset.
 Aanstellen van een open data coördinator.
 Registratie van de opendata sets van FOD Financiën op het federale opendata
portaal.
 Verdere opvolging van de werkzaamheden van het transparantiecomité van de
Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging.
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Vereenvoudigde toegang tot open toegankelijke gegevens
 Stimulering van het programma Digitale agenda
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Bijdrage aan het programma Digitale Agenda
 Administratieve vereenvoudiging
 Stimulans voor digitale economie door publiek toegankelijke datasets ter beschikking
te stellen
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14.2.9 Kennisbeheer (I2)
Artikel 54. Verbeteren van het beheren van kennis
ORGANISATIEDOELSTELLING 1: MAATREGELEN NEMEN VOOR DE ORGANISATIE EN DE REALISATIE
VAN KENNISOVERDRACHT

Uitbouwen van een kennisbeheer voor de volledige FOD Financiën.
Initiatief 1: SharePoint DMS
Gerealiseerd in 2016:
 Opleiding SharePoint 2013 voor de OCC’s
 Nieuwe structuur SharePoint DMS voor de FOD Financiën
 Aanduiden van SPOC’s die verantwoordelijk zijn voor de opkuis van de sites en de
administratie
 Organiseren en superviseren va n de opkuis van de sites van de FOD Financiën
 Creëren van een administrator site om best practices te verdelen onder de
beheerders van de SharePoint sites
 Ontwikkelen van nieuwe logo’s voor de SharePoint van elke administratie en
stafdienst
 Opmaken van een communicatieplan SharePoint DMS
Voorzien voor 2017:
 Opleiding SharePoint 2016 voor de 20 SPOC’s SharePoint
 Migratie van de SharePoint sites van de server naar SharePoint online
 Beheren van de integratie van de SharePoint in Office 365 en de overgang naar
SharePoint online 2016
 Algemeen opleidingsplan
 Best practices
 Nieuwe site SCC en nieuwe structuur site van de Diensten van de Voorzitter
 Oplossing voor e-archiving binnen SCC
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Nieuwe SharePoint sites
 Verwijderen van de oude sites
 Nieuwe structuur voor de sites
 Opleidingsmogelijkheden
 Aanvraagprocedure voor het ontwikkelen van nieuwe SharePoint sites via de SPOC’s

Initiatief 2: KM Netwerk
Gerealiseerd in 2016:
 Het opzetten van het netwerk en de organisatie van de kick-off.
 Voltooiing van het netwerkbesturingssysteem handvest en de taakomschrijving van
het SPOC KM.
 Organisatie van netwerkbijeenkomsten en training SPOC’S KM.
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Definitie van werkmethodes om de belangrijkste deliverables gepland in 2017 te
realiseren.

Voorzien voor 2017:
 Behoefteanalyse KM inventaris
 Inventaris van de bestaande KM middelen
 Realisatie van de actieplannen – transversaal en per entiteit
 Realisatie van een kenniskaart
 Realisatie van sensibiliseringsacties (o.a. TopFin KM, communicatieplatform gewijd
aan KM)

ORGANISATIEDOELSTELLING 2: UNIFORMISEREN EN OPTIMALISEREN TOEGANG TOT INTRANET.
ONTWIKKELEN EN UITWERKEN VAN EEN NIEUW INTRANET GEÏNTEGREERD OP BASIS VAN CMS
Een uitgekiende strategie rond kennisbeheer is absoluut nodig. Om de werking van de organisatie
efficiënter te maken, moeten medewerkers er toe worden gebracht om hun parate kennis ter
beschikking te stellen.

Initiatief 1: Modernisering intranet
Gerealiseerd in 2016:
 Intranet – vroegtijdig afsluiten project Drupal
 Nagaan andere opties
Voorzien voor 2017:
 Pilootsite
 Roll out intranetsites
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 De gebruikers hebben een betere toegang tot de informatie die ze nodig hebben
voor het uitvoeren van hun werk.
 De gebruikers vinden makkelijk de informatie die ze zoeken over de organisatie en
haar functioneren.
ORGANISATIEDOELSTELLING 3: OPBOUW VAN EEN KENNISDATABANK OVER DE ORGANISATIE ONDER
DE VORM VAN EEN ENTERPRISE ARCHITECTURE REPOSITORY

Implementatie van een enterprise architectuur toolset en integratie met de gegevensbronnen,
opbouw van reporting, portfolio- en architectuuranalyse.
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Initiatief 1: Aankoop en implementatie Enterprise Architectuur tooling
Gerealiseerd in 2016:
 Redactie bestek voor aankoop van architectuurtool
 Voorbereiding en start van data collectie via open source software
Voorzien voor 2017:
 Gunning en implementatie van bestek
 Aanpassing metamodel en architecture repository
 Evaluatie business cases
 Ondersteuning van architectuurnetwerk via verbeterde tooling
 Verbetering data collectie
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Verbeterde werkomgeving
 Verbeterde analysemogelijkheden van architectuur
 Progressieve gefedereerde verzameling en verwerking van gegevens met betere
ondersteuning van de verantwoordelijkheden van de verschillende architectuurrollen
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Architecten van architectuurnetwerk:
o Start toepassen van architectuurproces
o Betere ondersteuning van werkmethoden via aangepaste tooling
 Directiecomité :
o Overzichtelijke toegang tot verbetervoorstellen en roadmaps
 Andere teams (Strategie, BPM)
o Observaties uit architectuurevaluaties en toegang voor roadmaps en
architectuurinformatie
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14.2.10

Transversale doelstellingen voor alle federale overheidsdiensten

Artikel 59.

Administratieve vereenvoudiging

ORGANISATIEDOELSTELLING 1: OPVOLGEN VAN HET FEDERALE PROGRAMMA ONLY-ONCE
Om een optimale digitale dienstverlening te kunnen aanbieden, moeten ook een aantal bouwstenen
voor digitalisering gerealiseerd worden. Eén van de bouwstenen is de invoering van de only oncewetgeving. Hierdoor wordt informatie van authentieke bronnen uitgewisseld en hergebruikt binnen
de federale overheid. Dit vergemakkelijkt het leven van burgers en ondernemingen omdat men
vermijdt dat ze informatie moeten versturen waarover de federale overheid al beschikt
Initiatief 1: Opvolging en periodieke rapportering Only-Once
Gerealiseerd in 2016:
 Het Only-Once programma van de Federale Regering heeft tot doel een significante
administratieve vereenvoudiging te realiseren door ervoor te zorgen dat informatie
slechts 1x gevraagd wordt aan burgers en ondernemingen, en daarna maximaal
hergebruikt wordt door de organisaties in de publieke sector.
Concreet betekent dit dat:
o Personen en ondernemingen steeds geïdentificeerd worden aan de hand van
de unieke sleutels van het Rijksregister, de Kruispuntbank ondernemingen of
het BisRegister en de applicaties hiervoor aangepast worden.
o Formulieren maximaal moeten gedigitaliseerd en vooraf ingevuld worden.
o Geen bijkomende bewijsstukken bij formulieren mogen gevraagd worden.
 FOD Financiën heeft inmiddels een uitgebreide actielijst opgesteld die voorgelegd
werd aan de Dienst Administratieve Vereenvoudiging om tegemoet te komen aan de
gestelde eisen van het Only Once programma. De screening van de formulieren werd
uitgevoerd en er werd vastgesteld welke formulieren nog moeten aangepast worden
en/of gedigitaliseerd worden.
 Concrete resultaten in 2016 waren:
o Elektronische aanvraag van afbetalingsplan
o Elektronische aanvraag van een schuldenattest
o Elektronische aanvraag van overzicht van overdrachten van schulden aan
banken
o Elektronisch indienen van bezwaarschiften in de inkomstenbelasting
o Vereenvoudigde elektronische aanvraag voor aangiften Belasting nietinwoners
o Elektronisch indienen van aanvragen voor tussenkomst Dienst voor
alimentatievorderingen
Bovendien werd het aantal vereenvoudigde voorstellen van aanslag in de
personenbelasting verder verhoogd door een verbeterd gebruik van de informatie
die aangeleverd werd door de werkgevers en de financiële instellingen.
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Voorzien voor 2017:
 Verder uitvoeren van het actieplan
 Uitvoeren van periodieke rapportering op basis van de voortgang in de realisatie van
de operationele plannen van de Algemene Administraties
 Geplande realisaties:
o Elektronische aanvraag voor Douane vergunningen
o Elektronische aanvraag van kadastraal uittreksel en kadastraal attest
o Verdere vernieuwing van MyMinfin
o Elektronisch inwinnen van gegevens over bedrijfsvoorheffing bij actoren in
de deeleconomie
o Elektronische inzameling van gegevens over onthaalmoeders en
kinderdagverblijven
o Elektronische aanvraag voor CITES certificaten
o Elektronische aanvraag voor vignetten 705 bij invoer van tweedehands
voertuigen
Wat verandert er concreet voor de medewerkers?
 Efficiënter verwerking van de aanvragen
 Verbeterd hergebruik van de gegevens
Wat verandert er voor externe stakeholders?
 Administratieve vereenvoudiging door hergebruik van gegevens
 Verbetering van het aanbod van digitale dienstverlening

Artikel 61.

Duurzame ontwikkeling

ORGANISATIEDOELSTELLING 1: BEHALEN VAN EEN EMAS CERTIFICAAT VOOR DE NORTH G ALAXY
Duurzame ontwikkeling gaat over de manier waarop zowel economische, sociale en ecologische
aspecten in overweging worden genomen in de werking en het beleid van een organisatie en houdt
zowel een kort, een middellang als een langetermijnperspectief voor ogen.
Initiatief 1: EMAS
Gerealiseerd in 2016:
 Uitschrijven van de visie rond omgevingspolitiek
 Voorbereiding van externe audit
 Uitwerken van een beheerstool en rapporteringstool voor EMAS
Voorzien voor 2017:
 De initiatieven van 2016 worden verder uitgewerkt.
 Registratie EMAS

363

