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ondersteuningsplan 2008

V ooraf
Binnen de s trategi sche en opera ti onel e plannen di e de voorbije
jaren in ui tvoering zijn gebrach t, is er heel wat aandacht bes teed
aan de grondige m oder nisering van de globale I CT-omgeving van
de FOD Financi ën en zijn er tegelijker tijd ook de nodige
ini tiati even genom en om de professi onali tei t en de effectivi tei t
van de ‘ni euwe’ s tafdiens t I CT verder ui t te bouwen. Di t b ehels t
o.a.
de
invoering
van
een
aantal
ges tandaardiseerd e
methodi eken en pr ocess en.
De modernis ering van de FOD Financiën en in het bijzonder
van de I CT-omgeving wordt gedragen door specifieke en
welafgelijnde
‘p rojecten’.
Deze
projec ten
wo rden
grotendeels ger ealiseerd in samenwerking met ex terne
resour ces . Om het succes en de beheersbaarheid van deze
projecten
te
verzeker en is
een
s tandaard
proj ectmethodologie, op basis van Prince 2, geïmplementeerd en is
de nodige onders teuningssof twar e in gebruik genomen. Ook
de externe par tner s zijn er contractueel toe gehouden deze
methodologie te r espec teren.
Belangrijk ini tiati ef voor de voormelde professionalisering is
de implemen tati e van de I TI L gebas eerde me thodologische
grondlaag. Reeds i n 2004 is hi ermee ges tar t en onder tussen
zijn
alle
s tandaardprocess en
(zoals
help desk,
probleembeheer , beheer van updates , verspr eiding van
softwar e, incident managemen t, enz.) ui tgewer kt. De
noodzakelijke
onders teunende
i nformati catools
zijn
aangekocht en geïmplementeer d.
Er is ook heel wat aandacht b es tee d aan het b eheer van
onze personele middelen en in he t bijzonder aan de
vorming en de opleiding van onze mede werkers in deze
methodologieën
en
in
de
ni euwe
technologis che
s tandaarden. We hebben hi erbij gekozen voor een
ges tructur eerde aanpak (een zogenaamd individueel
herori ën teringplan) waarbij het juis te even wi cht tuss en de
individuele ambi ti es en de noodzakelijke compe tenti es voor
de huidige en toekoms tige rol en functi e is nages treefd.
De verankering van de opgeb ouwde kennis vorm t een rode
draad door het geheel . Daarbij zijn de nodige maatregel en
gedefini eerd om de gevolgen van de aankom ende ‘p apyboom’ en de daar mee gepaard gaande ‘braindrain’ op te
vangen. Anderzijds zijn de nodige ini tiati even genom en om
de kennisoverdracht tuss en de exter ne r esour ces en onze
eigen medewerkers maximaal te verzeker en.
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Deze vers chillende ini tiati even hebb en s tuk voor s tuk bij gedragen
to t de k wali tei tsvolle en ges tructur eerde diens tverl ening en he t
welslagen van de vers chillende doels tellingen en projecten,
gedefini eerd in de I CT-onders teuningsplannen van de voorbije
jaren.

COBIT 4.1 IT Governance framework
I n 2007 is de vervolgfas e in de professionalisering van de
s tafdiens t I CT aangevat door de aangepas te implementati e van
he t overkoep el ende COBI T 4.1 I T Governance framework.
Con trol Objectives for I nformation and related Technology
(COBI T) is een fr amework en op en s tandaard voor het
ges tructur eerd inr ichten en b eoor del en van een I Tbeheeromgeving, met inb egrip van de nodige el ementen
voor het verzeker en van de informati eb eveiliging.
Het COBI T frame work is vanaf 1992 ontwi kkeld door he t
I nformation Sys tem s Audi t and Con tr ol Ass ocia ti on (I S AC A)
en het I T Governance I ns ti tute (I TGI ).

Figuur 1: IT Governance focusgebieden

Het ui tgangspunt binnen he t COBI T framework is de afges tem de
en ‘slui tende’ wi ssel werking tuss en ener zijds de s pecifi eke
doels tellingen aan ‘business -zijde’ en anderzijds de I CTonders teuning in de br ede zin van het woor d die daar toe nodig
is.
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Figuur 2: COBIT basisprincipe

Di t resul teer t in een aaneengeslo ten beheerscyclus s tar tende bij
de
organisati es tr ategi e
en
de
bedrijfsobj ecti even.
He t
voorliggende Cop erfin Onders teuningsplan 2008 is op gebou wd
rond de organisati edoels tellingen van de FOD Financiën (de
Cop erfinthema’s , zi e infra).
Schematis ch voorges teld be teken t di t:

Figuur 3: Definitie van IT objectieven en architectuur

De binnen COBI T 4.1 geformuleerde beheersdoels tellingen, di e
derhalve naadloos aanslui ten op de I TI L ui tgangspun ten en de
hoger verm elde I TI L-pr ocess en en Prince 2 proj ec t managemen t
methodologie omkader en, zijn gerangschikt volgens 4 domeinen.
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Figuur 4: IT beheersdoelstellingen

Binnen
i eder e
‘fase’
van
de
levens cyclus
van
onze
informati esys temen hanter en we de 7 beoordelingscri teria zoals
die binnen Cobi t zijn gedefini eer d:

Figuur 5: Cobit 4.1 beheerscriteria

‘Effecti vi tei t’ betr eft de r el evan ti e en de p er tinen ti e van de
informati e en het ‘i nformati esys teem’ ten overs taan van he t
(b edrijfs- )pr oces dat word t onder s teund. As p ecten als
tijdigheid, consis te nti e en bruikbaar heid maken hier deel
van ui t.
‘Effi ci ënti e’ waak t over de mees t op ti male aanwending van
de middelen en draagt bij tot een overkoep el ende
kos tenb ewaking.
‘Vertrouweli j khei d’
be tr ef t
de
bes cherming
ver tr ouwelijke/gevoelige
informati e
tegen
geautoriseerde b ekendmaking.

van
niet-

‘Integri tei t’ slaat op de ac tuali tei t, volledigheid en vali di tei t
van de informati e.
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‘Beschi kbaarhei d’
be waakt
de
bes chikbaarheid
van
informati e en sys temen op de momenten die de
bedrijfsprocess en dat ver eisen.
‘Confor mi tei t’ omvat he t r esp ec ter en van de geldende
we tten, s tandaarden en r egels .
‘Betrouwbaarhei d’
focus t
op
de
accuraatheid
gepas theid van de informatie en de s ys tem en.

en

We s tr even bij deze reflecti es een nauwe wiss el werking na met d e
vers chillende business en ti tei ten om de aanslui ti ng tussen hun
bedrijfsdoels tellingen en onze I CT-onders teuning te verzeker en.
Di t b etekent in concr eto o.a. een s terke par ti cipati e van de
vers chillende
b evoegdheidsniveaus
op
de
vers chillende
sleutelmomenten van de opmaak van voorliggend plan.

Figuur 6: Participatief proces

We zijn er dan ook van over tuigd met voorliggend Cop erfin
Onders teuningsplan 2008 verder op timaal te zullen bijdragen ,
ui teraard binnen het kader van de b eschikbare middelen, to t de
realisati e van de vooropges telde bedrijfsdoels tellingen.
Zoals hoger vermel d hebb en we ervoor gekozen, in de gees t van
he t CobiT model , om het plan op te b ouwen rond de str ategis che
thema’s van de FOD waardoor we een en ti tei tovers chrijdend
zicht bieden op alle I CT-proj ecten die de r ealisati e van deze
thema’s onders teunen.
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We zijn er ons evenwel van b ewus t dat er binnen ieder e en ti tei t
de nood b es taa t om een overzi cht te hebb en van alle projecten
die specifiek voor hen van toepassing zijn.
De I CT-onders teuni ngsplannen van de voorbij e jar en waren
derhalve opgebouwd r ond de verschi llende en ti tei ten.
I n bijlage kan u dan ook een overzicht terugvinden per enti tei t
van alle projecten waarin zij be trokken zijn.
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I nleiding
Het Cop erfin Onders teuningsplan 2008 werd voorges teld en
goedgekeurd tijdens he t Dir ecti ecomité van de FOD Financiën
tijdens de vergadering van 23 novem ber 2007.
Een samenvatti ng van onderhavig plan werd voorgel egd op de
Minis terraad van 30 november 2007 en van 23 januari 2008.
De Minis terraad heeft hierbij zijn principiële goedkeuring gegeven
aan de verschillende te r ealiser en pr ojecten, die ook erkend zijn
conform te zijn aan de federaal vooropges telde poli ti ek.
Met he t voorliggende Cop erfin Onders teuningsplan 2008
wordt invulling gegeven aan de inmiddels zesde etapp e van
de concr ete r ealisati e van de BPR Coperfin 1 (lijnfuncti es ),
BPR Cop erfin 2 (s taffunc ti es ) en BPR Coperfin 3 (Thesauri e).

Strategisch ICT Concept
Binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan 2008 wordt
verder
gebouwd
op
de
ger ealiseerde
fundamenten
en
s tandaarden. Het plan integreer t zi ch dan ook volkom en binnen
he t s tra tegische I CT meerjar enplan.
De modernisering van de volledige I CT-omgeving van de
FOD Financi ën is een ui termate complexe en omvangrijke
ui tdaging die enkel op basis van een doorbraaks trategi e en
een doordachte , coher en te, ui tvoering over verschillende
jaren
heen
kan
worden
ger eal iseerd.
Centralisati e,
s tandaardisati e en integrati e vorm en hierbij b elangrijke
sleutel woorden. Deze s trategische visie is in volgende
tekening ges chematis eerd:

Figuur 7: IT moderniseringsstrategie
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De voorbije jaren zijn alle (om vangrijke) sleu tel projecte n
opges tar t en de toegevoegde waar de van de eers te realisati es
wordt r eeds volop op het terr ein ervar en.
Onze aandach t moe t gericht blijven op de priori taire realisati e
van de vers chillende sl eutelproj ecten om een ti jdige en
succesvolle ingebr uikname te ver zekeren.
Di t b etekent, wat de toepassingen b etr ef t, dat de nadruk
ui tdrukkelijk op de ontwi kkeling en i mplementati e van de
nieuwe en geïntegr eerde bedrijfskri tis che toepassingen ligt.
De door alle beleidsniveaus gevalideerde benadering is
éénduidig
en
s trikt
toepasbaar
(gezien
de
ini ti ële
beschikbaarheid
van
de
nieuwe
geïntegreerde
toepassingen zi ch si tueer t binnen een periode van 12 - 18
maanden):

Bestaande
Toepassingen

Nieuwe (gewenste)
Toepassingen

Consolidatie
Platformen
Afstemmen op
Standaarden & fundamenten

Geïntegreerde
Toepassingen

ATLAS
RDC
J2EE …

STIR
STIPAD
STIMER …

Figuur 8: Evolutie toepassingen

De nodige aandacht moe t worden b es teed aan de gedefinieerde
s tandaarden en fundamenten. Deze pijlers nemen een bijzonder e
plaats in binnen de I CT-s trategi e van de FOD Financi ën.
Zij verzeker en nie t alleen de homogeni tei t en in tegreerbaarheid
van de vers chillende componen ten en toepassingen maar dragen
ook bij tot een efficiën ter en effecti ever beheer .
Het r especter en van deze s tandaarden en fundamenten is
derhalve een b el angrijk I CT-cri terium binnen hoger vermelde
CobiT aanpak.
I n bijlage aan voorliggend Cop erfin Onders teunings plan
2008 is ter informati e een b eschrijving toegevoegd van de
vers chillende fundamenten en s tandaarden.
Deze zijn opgedeel d in verschillende categoriën:
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~

‘Central Sys tem ’

~

‘Networking s tandards’

~

‘Methods ’

~

‘Tools’

~

‘Desk top environmen t’

~

‘I nterop erabili ty’

~

‘Data war ehousing’

We ver wij zen naar deze bijlage voor de gede tailleerde
aanduiding
en
beschrijving
van
de
vers chillende
fundamenten en s tandaarden.
Al le nieu we pr ojecten worden geacht deze fundamen ten en
s tandaarden te r esp ec ter en. De bes taande toepassi ngen en
sys tem en worden s tels elmatig geconsolideerd en gemigreerd
naar deze fundam en ten en s tandaar den.
We moeten echter ook b edacht zijn op de ‘normale’ levens cyclus
van ieder van deze pijlers en voorzi en in de projecte n
noodzakelijk om deze pijlers actueel te houden, aangepas t aan
de evoluti e van onze b ehoefte n en de onderliggende
technologie (zi e infra).
I n het kader van de ‘moni toring & evaluati e’ (zi e figuur 4: I Tbeheersdoels tellingen), b ewaken we ook deze fundamenten
en s tandaarden in func ti e van de vooropges telde
beheerscri teria.

Samenwerking & Informatie-uitwisseling
Het ter b es chikki ng hebb en van betrouwbar e en accura te
informati e is een ui termate b elangrijk aspec t binnen de wer king
van onze adminis tr ati es .
Vanui t het s tr even naar een gedegen onders teuning en een
geïntegr eerde b enadering van de b urger en de b edrijven en in
acht genomen de federal e doels telling van de ‘uni eke
gegevensinzameling’, is he t een vanzelfspr ekend objecti ef om
deze informati e ‘zelf’ te ver werven bij de authenti eke bron me t
minimale last voor de burger en de b edrijven.
De FOD Financiën heeft dan ook s teeds ui tdrukkelijk geop teerd
om acti ef samen te werken m et de vers chillende actor en op
nati onaal , interna ti onaal of specifi ek Europ ees niveau.
De samen werking met ander e over heidsdi ens ten op nati onaal
vlak is al enige tij d aan de orde. De ui twiss eling van cruciale
informati e
met
he t
oog
op
de
vermindering
van
de
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administra ti eve
el ement van.

las ten

voor

burger

en

bedrijven

is

hier

een

Het is een s tr eefdoel om bijvoorbeeld de burger op timaal te
onders teunen
bij
he t
vervullen
van
zijn
fiscale
verplichtingen.
Het vooraf invullen van sp ecifieke gegevens (bijvoor beeld
loongegevens ) op de aangifte binnen Tax-on- Web is hiervan
een voorb eeld die de aangifte verplichting voor de
belas ti ngplichtige ver eenvoudigt. (zi e infra)
De si tua ti e waarbi j de adminis trati e de belas tingplichtige
een taxatievoors tel kan overmaken zonder dat deze nog
enige aangiftefor malitei ten moe t vervullen is de ul ti eme
ver eenvoudiging.
De samen werking reik t echter ver der dan lou ter e i nformati eui twiss eling. De FOD Financiën kies t er res oluut voor om deel te
nemen en onder s teuning te bieden aan een uniforme en
gemeens chapp elijke aanpak van bepaalde I CT-probl ema tieken
op federaal vlak.
De mutualisati e van de bes taande I CT-infras tructuur is een
duidelijk
voorb eeld
van
deze
gem eenschappelijke
benadering.

M utualisatie I CT infrastructuur
De s tafdiens ten I CT binnen de divers e federale overheidsdiens ten
voorzi en in de nodige I CT-onders teuni ng om de r ealisati e van hun
vooropges telde
doels tellingen
te
verzeker en.
Di t
gebeur t
logischer wijze met de nodige au tonomie en vanui t de eigen ,
specifi eke, b ehoeften.
Di t slui t echter geenszins ui t dat op een aantal dom einen een
(nau we ) samen we rking tuss en vers chillende overheidsdiens ten
onderling of onder impuls van Fedic t vandaag reeds aan de orde
is.
Ook op het vlak van de (generi eke) I CT infras tructuur kan een
benadering, waar bij (del en van ) de bes taande en/of nieu we
infras tructuur van een overheidsdiens t ter b eschikking word t
ges teld van andere overheidsdi ens ten of waarbij gezamenlijke
(kos tendel ende) nieuwe ini tia ti even en proj ec ten worden
gelanceerd, waar devol zijn. Men moe t hierbij ui teraard bewus t
blijven van de mogelijks verschillende doels tellingen van de
vers chillende ac toren en hun autonomie r especter en en
vrij war en.
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De s tafdi ens t I CT wil acti ef deelnem en aan mogelijke bilateral e of
multilateral e ini tiatieven op het vlak van mutualisati e van I CTinfras tructuur waarbij nu reeds een rol als diens tverlener is
opgenomen.
Ander e overheidsdiens ten maken reeds gebruik van het
datacen ter van de FOD Financi ën in het Nor th Galaxy complex
voor he t huisves te n van hun disas ter recover y ui twi jksi te of voor
he t herb ergen van hun bedrijfskri tische sys temen.
Projecten 2008
We will en op de ingeslagen weg verder gaan wat concr eet
betekent dat we voorzi en in de kwali ta ti eve onders teuning
zoals die met de ‘externe’ gebruikers is afgesproken.
We voorzi en deze mogelijkheid verder ui t te br eiden en ter
beschikking te s tellen aan ander e overheidsdi ens ten.
De s tafdi ens t I CT plant om oppor tuni tei ten als ‘klan t’ te
evalueren binnen die domeinen of projecten waar een
duidelijke meer waarde kan worden gegener eerd.

M utualisatie Printing infrastructuur
I n lijn met de hogervermelde mutualisati e van I CT infras tr uctuur , is
door Fedi ct in 2006 een ini tia tief opges tar t, gericht op de
mutualisati e van de ‘printi ng’ acti vi tei ten binnen de federal e
over heid.
Di t pr oject b eoogt o.a. bij te dragen tot een gem eenschappelijke
communicati es tra tegi e met de bur ger en b edrijven, tot een
op timaal gebruik van de reeds bes taande prin ting infras tructuur
binnen de vers chi llende federale overheidsdi ens ten (zoals de
printshop omgeving van de FOD Financiën), to t he t realiser en van
schaalvoordel en op het niveau van de federale overhei d ...
Ver tr ekkende vanui t een afges te mde (gemeens chappelijke )
s tra tegie, kunnen de verschillende ac tor en (klan ten) hun
printopdrach ten doors tur en naar he t specifi eke por taal, dat op
zijn
beur t
toegang
geeft
tot
he t
zogenaamde
‘mutualisati eplatform’. Beiden worden door Fedic t beheerd.
I n functi e van de specifica ties wordt de opdracht doorges tuurd
naar één van de par tners , hetzij een FOD he tzij een ex ter ne
par tner , di e gekozen worden in functi e van hun specialisatie en
bes taande infras tr uctuur . De voorkeur gaat hi erbij s teeds ui t naar
de ‘inter ne’ partners (FOD’s ) behoudens bij gebrek aan
beschikbare capaci tei t of b enodigde aangepas te technologie.
De werking kan als volgt s chematis ch worden voorges tel d:
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Figuur 9: M utualisatie printing infrastruc tuur

De s tafdiens t I CT neem t ui tdrukkelijk deel aan di t ini tiati ef wa t zal
toela ten om de bes taande printshop omgeving nog beter te
benutten.
Projecten 2008
I n 2007 is ges tar t met he t ter bes chikking s tellen van de
printing-functionalitei t aan ander e overheidsdiens ten.
De Federal e poli ti e maakt r eeds gebruik van de printshop
van de FOD Financiën. De over dracht van de informati e
geb eur t momentee l op basis van een ‘manuel e’ overdracht.
I n overleg m et de b evoegde di ens ten van de Federale
poli ti e
word t
binnen
voorliggend
Coperfin
Onders teuningsplan voorzi en in de mogelijkheden van een
automatis che over dracht en aanslui tende afhandeling.
Er word t tevens voorzi en in de mogelijkheid om deze
functi onali tei ten ook aan andere over heidsdi ens ten ter
beschikking te s tellen.

I nternationale samenwerking
Vanui t de vers chillende adminis tr ati es is er een nauwe
samenwerking m et gelijkaardige organisati es op in ter nati onaal
vlak en in he t bijzonder me t de landen in de Europ es e
Gemeenschap .
Deze samen werki ng omvat het ui twiss el en van per tinen te
informati e, het ui twiss el en van goede praktijken en d e
procesmatige samen wer king binnen bepaalde domei nen ten
diens te van de bur ger en de b edrijven.
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We vermelden hier bij, zonder da t di t een exhaus ti eve opsomming
is, de deelname aan he t meerjar enp lan van de DG T AXUD, het
project Euroboundaries , …
Deze samenwerking behoeft de
nodige I CT onders teuning.
We vermelden ook de deelname van de s tafdi ens t I CT aan
bijvoorbeeld het I T-direc torsnetwe rk of de ini tiati even van
interna ti onal e ‘s tandaardbodies ’ zoal s Oasis (zi e infra).

Open standaarden
De FOD Financi ën is reeds enkele jaren ac ti ef in het gebruik van
open s tandaarden o.a. met he t oog op een vlo tter e i nformati eui twiss eling.

XBRL
Het generiek gebruik van XML en van XBRL in het bijzonder zijn
hiervan duidelijke aanwij zingen.
XBRL is een el ektr onisch formaat dat erop gericht is de
ui twiss eling van financiël e verklaringen, verslagen, cijfers en
ander e financi ële informati e tussen computer -programma’s
te vereenvoudigen. XBRL, een op en s tandaard, is gebas eerd
op XML. Onders taand schema geeft het basisconcep t en de
s tructuur van een XBRL ‘document’ we er .

Figuur 10: XBRL schema

De s tafdi ens t I CT neem t hi erbij een toekoms tgerich te posi ti e in
door de acti eve deelname op nationaal en in ter nationaal vlak
aan relevante ini ti ati even.
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De FOD Financi ën is één van de 8 ini tiati efnem ers om in
België he t gebruik van XBRL als ins trument voor een
ges tandaardiseerde en geop timaliseerde ui twiss eling van
financiël e informatie te b evorder en. Het is de doels tell ing
om
de
ui twiss eling
van
financiële
gegevens ,
zoals
bijvoorbeeld de jaarrekeningen van vennoo tschapp en, te
vergemakkelijken.

OASI S eGov
O ASI S (Organiza ti on for the Ad vancemen t of Structured
I nformation S tandards ) is een internationale vz w gericht op de
ontwi kkeling, convergen ti e en adop ti e van ‘e-business’ –
s tandaarden. M eer dan 600 organisati es verspreid over 100
landen maken deel ui t van deze organisati e.
De eGov s ec ti e is specifi ek geri cht naar de s tandaardis ati e
op het vlak van el ek tronische diens tv erlening door over heid
en publieke adminis tra ti es (e-governm en t).
De s tafdi ens t I CT neem t acti ef deel aan de rel evante
ini tiati even van het O ASI S-eGov consor tium en volgt de
ontwi kkeling en aanvaarding van nieuwe , r el evan te, open
s tandaarden op . (z ie infra)

Relatie tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven
De I CT Onders teuning is ui teraard maar één asp ec t van de
volledige moderni sering van de FOD Financiën en van de
realisati e van de BPR Coperfin1, BPR Cop erfin 2 en BPR Cop erfin 3.
De aanpassing van de werkme thodes en de werkcul tuur, een
onderbouwd veranderb eheer , een doorgedr even communicatie
of een aangepas t personeelskader zijn voorb eelden van ander e
aspec ten die mee he t welslagen van de moder nisering b epalen.
Voor m eer informati e b etr effende de BPR programma’s en
de I CT-plannen van de voorbije jar en ver wijzen wij u graag
naar de websi te www.minfin.fgov.be,rubri ek Coper nicusCop erfin,
Bibliotheek
Cop erfin
en
rubriek
I CT
en
I nformati caplannen.
De s tafdi ens t I CT s tr eef t dan ook naar een nauwe sam en wer king
en afs temming met all e ander e b etr okken par tij en omdat he t
welslagen van de I CT Projecten wordt beïnvloed door hun inbreng
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en door het welslagen van de ander e Cop erfin proj ec ten en/of
ini tiati even.
Deze samenwer king maakt deel ui t van een ges tructureerde
aanpak zoals gedefini eer d binnen het geïmplementeerde COBI T
I T Governance framework (zi e supra).

De globale context
Het Coper fin Onders teuningsplan
over eens temming met:

2008

werd

 Het

Managem entplan en het op erationeel
Voor zi tter van de FOD Financiën,

opgemaakt
plan

van

in
de

 De b eslissingen genomen tijdens he t s tra tegisch s eminarie van
de FOD Financi ën,

 De b eslissingen genomen, in aanslui ting op de b espr ekingen
van de Cop erfin plannen, tij dens de Minis terraden van
25/7/2003, 7/11/2003, 9/7/2004, 4/2/2005, 8/7/2005, 20/7/2005,
25/11/2005, 3/2/2006, 10/3/2006, 21/4/2006, 23/6/2006 en
17/11/2006, 2/2/2007, 16/3/2007, 30/11/2007 en 23/1/2008.

 De “Nota voor het gebruik van op en s tandaarden voor de
aanmaak
en
ui twiss eling
van
kantoordocumenten”,
goedgekeurd tijdens de Minis terraad van 23 juni 2006,

 Het “Nationaal Plan voor de s trijd tegen de Digi tale Kloof”,
goedgekeurd
12/10/2005,

tijdens

de

I nterministeri ële

Confer enti e

van

 De “Priori tei tsnota inzake informatisering van de Staat voor
deze legislatuur ” van de s taatss ecr e taris voor I nformatisering
van de Staa t, waarvan tijdens de Minis terraad van 21
november 2003 akte werd genom en,

 De “Bel eidsno ta Adminis tra ti eve Ver eenvoudiging” van de
s taa tssecr etaris
voor
Adminis tra tieve
Ver eenvoudiging,
waarvan tijdens de Minis terraad van 21 november 2003 acte
werd genomen,

Het operationeel plan 2008
I n voorliggend document worden vooral de s tra tegi e, de
belangrijke tendensen en de globale doels tellingen bes chreven.
Sommige doels telli ngen en de praktis che invulling worden meer in
detail bes chr even i n he t Operati oneel ICT-plan 2008.

Federale Overheidsdienst Financiën

ondersteuningsplan 2008
Voorbehoud in functie van wijzigende prioriteiten
Het voorliggend plan bouwt verder op de eerder gefor muleerde
beleidsdoels tellingen en priori tei ten. We zijn er ons even wel te n
zeers te van be wus t da t deze doelstellingen en/of priori tei te n
kunnen wijzigen in gevolge bij zonder e (maats chappelijke )
si tuati es maar ook ingevolge de nieuwe bel eidsdoels tellingen en
priori tei ten die de nieuwe r egering voorkomend zal beslissen.
Het
voorliggend
Cop erfin
Onders teuningsplan
2008
integr eer t der halve ook een paar projecten, di e r eeds
eerder
bes chr even
war en
in
het
Cop erfin
Onders teuningsplan
2007
en
die
om wille
van
oms tandigheden niet of ni et voll edig konden wor den
ger ealiseerd.
We vinden he t daarom aangewe zen enig voorbehoud te
formuleren waarbij, behoudens de geïntegr eerde toepassingen ,
sommige projec ten die binnen voorliggend plan zijn opgenomen
mogelijks niet of niet voll edig zullen kunnen worden ui tgevoer d
ingevolge een wijzi ging of nieuw geformuleerde priori tei ten.
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O rganisatiestrategie FOD Financiën
De Federal e Over heidsdi ens t Financiën int en b eheert jaarlijks
ongeveer 70 miljard euro aan belas tingen. Hi ermee wordt het
groots te deel van de overheidsui tgaven b etaald. Daar naas t s taat
de FOD Financi ën door de con tr ole van goederen ook in voor de
bescherming van he t leefmilieu en de volksgezondheid. De FOD
Financiën waarborgt bovendien de rech tszekerheid bij de
transacti e (koop , verkoop , ..) van onr oer ende goeder en.
De FOD Financi ën wil to t een zo groot mogelijke fiscal e
rechtvaardigheid komen. Om di t te b er eiken moet i eder e burger
de b elas ti ng be talen di e hij vers chul digd is, ni et meer , maar ook
niet
minder .
Daar toe
moet
de
burger/b elas tingplichtig e
duidelijke, juis te en volledige informati e krijgen over zi jn rech ten
en plichten.
Daarom verbindt de FOD Financiën zich er toe in de komende
jaren
de
nodi ge
inspanningen
te
lever en
om
zijn
informati evers tr ekki ng en di ens tverl ening aan de b urger te
verb eter en.

De strategische thema’s
De gr oots chalige moderniserings campagne, Cop erfin, heef t de
sleutel thema’s gedefini eerd die r ealisatie van de s tr ategis che
visie van de FOD Financi ën onders teunen.
De 7 sleutel thema’s die aan de basis liggen van de divers e
organisati e- en I CT- projec ten zijn:
he t enig dossier dat zal toelaten om, op basis van he t
geheel van b eschikbare gegevens , een geïntegr eerd beeld
van de burger te verkrijgen;
de geïntegreerde verwerking waardoor de burger s te eds
minder afzonderlijk door de verschillende adminis tra ti es zal
worden b ehandeld naar gelang he t type b elas ting, heffing,
transacti e;
de multika naal-dienstverlening die zal zorgen voor een
verb eterde di ens tverlening naar de burger toe en die hem
op kor te termijn alle door hem gevr aagde inlichtingen zal
kunnen vers tr ekken;
de bijstand, cont role, de invordering en de informatie,
gelinkt aan het enig dossier , zullen dankzij de inlichtingen
opgenomen in di t dossier er toe bijdragen da t er een b eter
beeld van de ‘burger’ zal kunnen gevormd wor den. Op
basis van deze kennis zullen er pr ofiel en kunnen worden
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ontwi kkeld en zal er een doel tr effende organisati e van
con trol e- en bijs tandsactivi tei ten worden opgeze t;
de ‘ca se-stud y’ heeft b etr ekking op het invoer en van een
projectma tige aanpak voor het b ehandel en van sp ecifiek e
dossiers ;
een
consistent e
reglementering
teneinde
een
samenhangende r egl ementering te verkrijgen waarvan de
leesbaarheid en de toepasbaarheid worden vergroo t;
de vooropges telde verandering in de schoo t van het
Depar tem ent, zo wel wat de organis ati e als de manier van
wer ken b etr ef t, vereis t een aanpassing van he t imago van
de FOD Financi ën.
We ver wij zen u tevens naar de websi te www.minfin.fgov.be
rubriek Cop ernicus – Cop erfin voor
een ui tvoerige
documentati e.
Hierop slui ten de s trategis che doels tellingen aan die de
con ti nuï tei t van
dagelijkse
wer king
en de noodzakelijke
omkadering en onders teuning van de gans e organisati e binnen
de FOD Financi ën verzeker en.
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U niek dossier
Het “ Uni ek Dossier ” zorgt voor een geïntegr eerd b eel d van de
burger . Het laat de FOD Financi ën toe om de burger te
benader en als één geheel en ni et als een scheiding van
vers chillende typ es van b elas tingen. Op deze manier kan de
consis ten ti e en de volledigheid van de informati e gegarandeerd
worden.
Het “uni ek dossi er” s truc tur eer t alle informati e waarover de FOD
Financiën b es chikt. De FOD Financiën zal op deze wij ze ook in
s taa t zijn om een s poor van de inhoud, de loca ti e en het interne
en ex ter ne gebruik van deze informati e bij te houden.
Het gaa t hier ni et om een applicati e maar een basisprincipe da t
zal gehandhaafd worden bij de ontwi kkeling van nieuwe I CTprojecten. De doel s telling hi erbij is de gebruiker alle informatie te
bieden die hij nodig heeft om zijn taken tot een beter einde te
kunnen brengen.
Het “uniek dossi er ” is ess enti eel om een burger een éénmalige
vraag to t het lever en van een aantal gegevens te kunnen s tellen
en bijgevolg cruci aal voor de adminis tra ti eve ver eenvoudiging.
Het heeft ook zijn invloed op he t verantwoordelijkheidsgevoel van
de amb tenar en omdat zij op deze manier in s taat zullen zijn
polyvalen te controles ui t te voer en dankzij deze geïntegr eerde
visie op een b elas ti ngplichtige.
Het doorvoer en van het Uni ek Doss ier heeft een fundamentel e
impact op de hel e FOD Financiën aangezi en di t de hoeks teen
vorm t van de toekoms tige I CT-ar chi te ctuur van de FOD.

Informatie-uitwisseling op nationaal vlak
M et de sector van de Sociale Zekerheid
I n het kader van de beslissing van de Minis terraad van 22 april
2005 me t b etr ekki ng to t de weder zijdse gegevensui twiss eling
tuss en de sociale en fiscale sec tor zijn een aantal specifi eke
wer kgroep en van s tar t gegaan waar onder de wer kgroep
‘gegevensui twiss eling en informatievei ligheid’.
Er is geop teerd voor 2 verschillende principes :

 Enerzijds is er de r echts tr eekse toegang tot de toepas singen
en informati e door de mede werker van de FOD Financi ën of
de sociale sec tor .

 Het

tweede principe b erus t op een ‘gecons olideerde’
gegevensui twiss eli ng op basis van ‘b eveiligde FTP’ (File
Transfer
Pro tocol )
tuss en
de
FOD
Financi ën
en
de
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Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (di e elk op hun beur t
de informati e ‘inter n’ verdel en ).

Figuur 11: gegevensuitwisseling via beveiligde ftp

I n de voorbije jar en is deze gegevensui twiss eling ger eal iseerd en
in 2007 operationeel ges teld
Projecten 2008
De b escherming van de p ersoonlijke levenssfeer is ter echt
een
ac tueel
thema.
In
het
kader
van
ons
informati eveilighei dsplan
word t
hieraan
de
nodige
aandach t b es teed.
Er
wordt
voor zien
binnen
voorliggend
Cop erfin
Onders teuningsplan 2008
in
de
ui tbr eiding
van
de
ges tructur eerde
gegevensui twiss eli ng
met
de
nodige
functi onali tei ten om de ver trou welijkheid en de integritei t
van de ui tgewiss elde informati e te verzeker en en alle
handelingen te r egis tr er en binnen een specifieke audi tl og.

M et de FOD Justitie
I n het kader van de inning van penale boetes door de
Adminis tra ti e der Domeinen is op basis van de in 2004, i n overl eg
met de FOD Jus ti tie, ger ealiseerde functionele anal yse van d e
geïntegr eerde inni ng van boe tes , de ui twerking ges tar t van een
specifi eke toepassing. Het b etr ef t een toepassing voor het b eheer
van de gegevens betreffende een volledige en accura te
identifi catie
van
de
s chuldenaar ,
het
b edrag
van
de
schuld/boe te, de solvabili tei t van de schuldenaar en de
resul taten van de i nvordering.
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I n 2007 is ges tar t met de realisati e van de r egelmatige en
ges tructur eerde gegevensui twiss eling met de FOD Justi ti e op
basis van FTP en de automatis che ver wer king van de ontvangen
informati e op de pl anning.

Figuur 12: Beveiligde FTP verbinding

Projecten 2008
Er wordt voorzi en in de verder e realisati e en onders teuning
van de ges tructur eerde gegevensui twisseling in functi e van
de b eschikbaarhei d van de nodige functionali tei t bij de
FOD Jus ti ti e.

M et de Nationale Bank
Jaarlijks leggen (bi jna) alle in België acti eve rech tsp ers onen hun
jaarrekening neer bij de balanscen tr ale van de Nationale Bank
van België.
Deze jaarrekeningen b evatten cruciale (s tatis tische) informati e
die de b edrijven ook, manueel , di enen toe te voegen aan hun
aangifte vennoo ts chapsbelas ting.
Een ges tructur eerde informati e-ui twis seling van deze informati e,
in XBRL formaat (zi e ook supra), tussen de balanscentral e van de
Na ti onale Bank en de FOD Financiën en de auto matische
ver wer king ervan betekent een b elangrijk voordeel voor de
belas ti ngplichtige bedrijven en voor de amb tenaar en draagt bij
to t een hoger e kwali tei t van de informati e omdat manuele
ingave ni et langer noodzakelijk is.
I n 2007 is ges tar t met deze ui twi sseling. I n een eers te fas e is
gezorgd voor de r echts treeks e, online, toegang voor de
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betrokken amb tenaren to t de informati e opgeslagen binnen de
balanscen trale.

Figuur 13: schema rechtstreekse toegang NBB

De b eschi kbaarhei d van deze func ti onali tei t b e tekent alvas t een
administra ti eve las tenverlaging voor de b edrijven omdat de
verplichting van het toevoegen van een kopi e van de
jaarrekening kan worden afges chaf t.
Projecten 2008
De tweede fas e voorzi en binnen voorliggend Coperfin
Onders teuningsplan 2008 b eoog t de volau tomatis che en
ges tructur eerde informati e-ui twiss eling op basis van een
beveiligde
FTP
verbinding
en
gebas eerd
op
he t
hogerverm elde XBRL formaat.
Deze fas e omvat enerzijds he t tot s tand br engen van de
‘communicati ebrug’ met de infor maties ys tem en van de
balanscen trale en anderzijds de aanpassing aan de
bes taande zogenaamde back-offi ce sys tem en (I SOC) van
de FOD Financiën om deze infor matie au tomatis ch te
ver wer ken.
De
r ealisati e
van
deze
fas e
zal
een
belangrijke
effici ën ti e wins t b etekenen voor de administra ti e en zal
verder bijdragen to t de informati e-integri tei t omdat
manuele ingave ui tgesloten wordt.

M et andere partijen
Ook me t andere par tij en, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse
Gemeenschap , de gemeenten, he t NI S, Koninklijke Federati e van
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he t Belgisch no tariaat, deur waarders , de Financiël e sector etc .
geb eur t er vandaag reeds op r egel matige basis ui twis seling van
gegevens .
We kunnen ter echt veronders tell en dat de noodzaak aan
ges tructur eerde informati e-ui twi sseling met andere over heden op
termijn nog verder zal toenemen, bijvoorb eeld in gevolge een
even tueel beslui t van de Gewes ten om de di ens t van d e
zogenaamde onei genlijke ge wes tb el as tingen zelf te ver zeker en.
Binnen het communicati eplatform CCFF (zi e infra ) zijn de nodige
ontwi kkelingen op ges tar t die toelaten om , op basis van een
uniforme communicati es tructuur , een beveiligde ftp -verbinding
(zi e ook supra) met andere p ar tij en op te zetten. De
hogerverm elde, sp ecifieke, informati eui twiss elingen maken van
di t s tandaard platform gebruik.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
verder de nodige aandach t bes teed aan de onders teuning
van deze communicati es truc tuur en de toepassing ervan
ten overs taan van bijkomende par tij en.
De toevoeging van de nodige b eveilingsfunc ti onali tei ten
(zi e supra) maakt hier deel van ui t.

Kruispuntbank van Patrimoniale Documentatie
Sl eutelopdracht van de enti tei t Patrimonium Documentati e
binnen
de
FOD
Financiën
is
he t
verzeker en
van
de
rechtszeker heid en het verschaffen van accurate informati e
inzake patrimoniale transac ties o.a. door het b eheer van de
documentati e over het vas tgoed en de hi eraan verbonden
eigendomsrech ten. Deze informati e is eveneens een belangrij k
gegeven in het kader van de afhandeling van de fis cal e
verplichtingen.
Ook ander e overheidsins tellingen zij n veran twoordelijk voor he t
beheer van infor matie be tr effende onroer ende goederen. De
Ge wes ten b eher en bijvoorbeeld het s tedenbou wkundig s tatuu t
(voors chriften, gewes tplannen, s tructuurplan BP A, vergunningen,
etc .) Het bijhouden van Patrimoniale docum enta ti e in België is
dan ook op zijn mins t he ter ogeen te noem en.
I n het kader van de Bijzonder e Financierings we t en de afspraken
gemaakt in rand van he t Lambermontakkoord blijkt duidelijk de
noodzaak
aan
een
‘centraal ’
aanspreekpunt
die
de
beschikbaarheid van tegenspr eekbar e informati e.
Het accurate b eheer van alle pa tr imoniale informati e is een
noodzaak om de rech tszekerheid op ieder ogenblik te
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waarb orgen. Di t b ehels t o.a. het verzeker en van de in tegri tei t van
de informati e en bijgevolg het princip e van de authen ti eke bron.
I n de gees t van een be ter e diens tve rlening aan de burger is het
s tr even naar een enkele in terface voor alle patrimoniale
informati e een l egiti eme op ti e.
De FOD Financiën, en meer in he t bijzonder de enti tei t
Patrimoniumdocumen tati e, neem t hierin een cen tral e r ol in
binnen het geheel van patrimoniale informati e.

Projecten 2008
Deze rol noodzaakt een centraal platform voor de
raadpleging en voorkom end de actualisering van de
patrimoniale infor matie opgeslagen binnen de b es tanden
van de FOD Financiën en de naadloze ui twiss eling van
informati e met de ex ter ne par tners .
De benadering van een kruispuntbank (cfr . de s ociale
sec tor )
di e
ins taat
voor
de
trans parante
gegevensui twiss eli ng tuss en enerzijds de ‘pr oviders ’ (de
authenti eke bronnen) en anderzijds de gebruikers van de
informati e is hierbij een ui tgangspun t.

Figuur 14: Concept Kruis puntbank Patrimoniumdocumentatie

Conform aan de ges tructur eerde s tandaardaanpak wordt
voorzi en in de voors tudie me t b etr ekking tot de realisati e
van een Kruispuntbank van Patrimoniale Documen tati e. De
realisati e zelf zal deel ui tmaken van een vervolgproj ect.
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Deze voors tudi e
houd t r ekening
met de mogelijke
toekoms ts cenario’s
voor
de
en ti tei t
Patrimoniumdocumen tati e
(onderdeel
van
de
FOD
Financiën of verzel fs tandigd binnen het Agents chap van de
Patrimoniale Documentati e) in gevolge de Lambermont-bis
akkoorden van 24 oktob er 2002.

Registratie van aannemers
Op de Minis terraad van 21 december 2008 is beslis t me t
betr ekking to t de r egis trati e van aannemers da t er over leg moe t
plaatsvinden tuss en exp er ts van de FOD Financiën, de
Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank Ondernemingen
teneinde ervoor te zorgen dat ui terlijk op 1/1/2009:

 de aanvragen om als aannemer te worden ger egi s tr eerd,
kunnen worden gedaan bij een ondernemingsloket
da t
vervolgens
via
een
centraal
informaticaplatform
de
aanvragen toezendt naar de b evoegde r egis tratiecommissies

 de b eslissingen to t regis trati e en de b eslissingen to t schr apping
van de r egis tra tie, welke wor den bekendgemaakt door de
invoeging of de schrapping van de hoedanighei d van
ger egis tr eerd
aannem er ,
kunnen
worden
gecons ul teerd
via
de
websi te
van
de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Projecten 2008
Met b e tr ekking tot de
concr etisering
van
he t
informaticaplatfor m
is er tijdens he t overleg van de
technis che werkgr oep me t
I CT-exp er ts
van
de
FOD
Financiën
en
van
de
Kruispuntbank
van
Ondernemingen volgend op erationeel schema ui tgewerkt:

Figuur 15: Operationeel schema registratie aannemers
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Het ter b eschikking s tell en van de ondernemingsgegevens
(i ni ti eel opladen) en de overdracht tuss en het unieke l oket
en
de
r egis trati ecommissies
behoor t
to t
de
veran twoordelijkheid van de FOD Financiën.
De realisati e er van is opgenomen
Cop erfin Onders te uningsplan 2008.

binnen

voorliggend

Informatie-uitwisseling op internationaal vlak
Virtueel Eurovignet
Het eurovigne t is een verplichting voor alle vrach twagens van
meer dan 12 ton. Het vigne t wordt j aarlijks verspreid op 400.000
exemplaren.
De b es taande toepassing is meer dan 10 jaar gel eden i n gebruik
genomen en he t onders teunende platform is dan ook ster k
verouderd.
België neem t samen met Zweden, Luxemburg en Denemarken
deel aan Eur ovignet-proj ect dat na de Europ es e offer teaanvraag
‘Eurovigne t Servi ce Provider’ door Nederland is gegund.
Projecten 2008
Binnen voorliggende Cop erfin Onders teuningsplan 2008
wordt voorzi en in het to t s tand br engen van een verbinding
tuss en de huidige PC- toepassingen in de on tvangs tkantoren
en de cen trale da tabase in Dui tsland.
Er zal hi ervoor wor den gebruik gemaakt van het s tandaard
communicati eplatform CCFF (zi e infra).

Taxation on Savings
I n het kader van de richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de
Europ ese Uni e b etr effende b elas ti ngheffing op inkoms ten ui t
spaargelden in de vorm van renteb etaling k wamen de EUlids taten (en An dorra, Lichtens tei n, Monaco, San Marino,
Zwi ts erland, Guer nsey, I sle of Man en Jers ey) over een dat een
sys teem van infor matie-ui twiss eling over de spaargel den zal
ingevoerd worden vanaf 1 juli 2005.
Het is hi erbij de b edoeling dat de b eguns tigden van inkoms ten ui t
spaargelden (in de vorm van inter es ten), ui tb etaald in een ander
land dan hun land van residenti e, hi erop effec tief wor den b elas t
volgens de toepas bare fiscale we tte n en r eglementeri ngen van
hun land van residen ti e. He t b etr ef t alleen vas tr en tende effec ten
als obligati es en spaarrekeningen.
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België, Oos tenrijk en Luxemburg hebb en een ui tzondering
gekr egen: in plaats van financi ële gegevens door te s pelen aan
he t land van her koms t van de spaarder , zullen zij initi eel een
bronheffing toepassen. Na 2011 zullen deze drie landen ook
overs chakel en op he t s ys teem van informati e-ui twi sseling.
Het welslagen op termijn hangt nauw samen met de mogelijkheid
deze informati e-ui twiss eling volautom atis ch te laten ver lopen en
te ver wer ken.
Ook in he t kader van ander e bil ateral e en/of multilateral e
akkoorden die Bel gië heef t afgeslo te n (wens t af te slui ten) is een
regelmatige en ges tructur eerde informati e-ui twi sseling aan de
orde (bijvoorb eeld met be tr ekking tot patrimoniuminformati e –
vakanti ewoningen in het bui tenland). Deze informati e draagt bij
to t het welslagen van de s trijd tegen de fraude.
Projecten 2008
I n het voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan 2008 is het
in
2007
opges tar te
proj ec t
‘Taxati on
on
Savings’
opgenomen me t als doel de on twikkeling en implementati e
van de nodige ‘to ols’ voor het on tvangen en vers turen van
informati e ten overs taan van derde landen. Deze zullen
gebruiken
maken
van
de
ges tandaardiseerde
FTP
ui twiss eling
en
de
in
2008
voorzi ene
securi tyfuncti onali tei ten (zi e supra)
De aanslui ting geri cht op de au tomatische ver werking en de
ter bes chikking s te lling van de on tvangen informati e (o.a.
met B.O.W.) maakt hier deel van ui t.

OESO
Binnen de OESO is TI ES (Tax I nformation Exchange Sys tems ) een
wer kgroep , gerich t op he t s tandaardiser en en informatis er en van
de interna ti onale ui twiss eling van fiscale informati e.
Deze werkgr oep functioneer t derhalve als subgroep van de
fiscale werkgr oep en (dir ec te en i ndirecte belas tingen),
onderzoek t de informaticaprobl ematiek en geef t hierover
vervolgens advi es .
De ui twiss eling van deze informati e zal op termijn gebr uikmaken
van STF (S tandar d Transmission Format), een s tandaard XML
gebas eerd formaat.
Op di t ogenblik wordt gebruik gemaakt van SMN (S tandard
Magnetif Format), wa t een flat fil e for maat is .
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Projecten 2008
De s tafdi ens t I CT voorzi et in de nodige middel en en
onders teuning om aan deze wer kgr oep en ac tief deel te
kunnen nemen.
Er wor dt voorzi en in de nodige aanpassingen van de
‘informati e-ui twiss eling’
toepassingen
om
het
nieuwe
formaat te onders teunen. Deze informatie-ui twiss eling zal
gebruik maken van he t ges tandaar diseerde FTP -platform
(zi e supra).

Onroerende goederen in het buitenland
De FOD Financiën heeft vandaag met verschillende landen
ui twiss elingsakkoor den om informati e aangaande inkoms ten ui t
spaargelden maar ook informati e aangaande het bezi t van
vas tgoed ui t te wis selen. (zi e ook supra)
Deze informati e i s belangrijk voor de en ti tei t Belas ting &
I nvordering maar ook voor de en ti te i t Patrimoniumdocumentati e
en in het bijzonder voor de toepassing van het successi er echt is
een deel van deze informati e zeer nuttig. I nzake successier echt
bes taat derhalve een sp ecifi ek ui twiss elingsakkoord met Frankrijk.
Projecten 2008
Er word t voorzi en i n het ontslui ten van deze informati e voor
de b etrokken m ede wer kers van de en ti tei t Patrimoni umdocumentati e en/ of exploi tati e ervan door de b etr effende
bes taande toepassingen (zi e ook infra).
A priori geb eur t deze exploi ta ti e met r esp ect voor het
principe van unieke gegevensbron.

M ulti-Annual Strategic Plan (M ASP) van de Europese Unie
I n de toekoms tvisie van de Europ es e Unie s taan he t vergr oten van
de veiligheid aan de bui tengr enzen van de E U en het vers terken
van de concurr enti eposi ti e van de Eur opes e markt cen tr aal.
Vanui t di t s tr even naar het vers terken van de concurr enti eposi ti e
is het nodig om de douaneprocedures te ver eenvoudigen en
papierloos te we rken. He t is hier bij de b edoeling om de
goeder ens troom op dermate wijze te con trol eren dat he t
bedrijfsleven minimaal oponthoud ondervindt.
Deze con trol e geb eur t op basis van risico-informati e die door de
lids taten onderling el ek tronis ch wordt ui tge wisseld zoda t de
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Douane vooraf
passeren.

kan

bepal en

of

goeder en

de

gr ens

mogen

Onder de noemer eCus toms on twikkelen de ni euwe lidsta ten de
onders teunende I CT-s ys tem en di e deze elektronis che ui twiss eling
tuss en de douanekantor en in de lids taten van de Europ es e Uni e
en me t he t b edrijfsl even mogelijk moet maken.

Figuur 16: Gestructureerde informatie-uitwisseling Douane

De Europ ese Commissie beschrijft in het Mul ti - Annual Stra tegic
Plan
(M ASP )
wanneer
wel ke
automatis eringssys temen
en
procedur es ingevoerd moeten zijn. Deze planning is bindend in
alle 27 lids taten en voor he t b edrijfsl even.
Projecten 2008
Voorliggend Cop er fin Onders teunings plan 2008 voor zie t de
ops tar t van he t pr oject ‘M eerjarenpl an Strategisch Plan van
de Belgische Adminis tra ti e van Douane en Accij nzen’ (zi e
infra).
Di t plan zal de verplichtingen in he t kader van voormeld
M ASP afdekken.

Transversale signaletiek
I n het kader van het STI R-proj ec t wer d er een signale ti ek van d e
natuurlijke p ersonen ingevoerd. Deze signaleti ek met de
persoonlijke gegevens vorm t een fundamenteel basis elemen t van
he t unieke dossier .
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Figuur 17: centrale rol Signaletiek

De eers te versi e van de signale tiek is met ingang van he t der de
trimes ter 2007 in gebruik genomen.
Projecten 2008
Er wordt voorzi en in de verder e ontwi kkeling van de
signaletiek om alle voorzi ene technische en func tionel e
eigenschappen te realiser en.
Di t omvat o.a.:
~

De integrati e van he t Regis ter-Bis en de synchronisati e
van de mainframes

~

De in tegra ti e van de signale ti ek, afkoms tig van de
authenti eke bron Kruispuntbank van Ondernemingen en
de on twikkeling van de bijhor ende functionali tei ten

~

De cr eati e van de fiscale enti tei ten P B, BTW, VenB

~

De func tionali tei te n die de crea ti e mogelijk maken van
specifi eke
bes tanden,
bijvoorb eeld
voor
de
belas ti ngscontr ole van PB, VenB en BTW

~

De
functionel e
aanpassingen in
func ti e
opmerkingen
van
de
vaksp ecialisten
eindgebruikers

~

De technologische update in functi e van de evoluti e van
de I CT-s tandaarden van de FOD Financiën en van de
functi onele b ehoeften

~

De technologische en functionele update in func ti e van
de evoluti es van het Rijksr egis ter

~

I ntegratie, migrati e en synchr onisatie van de p ersoonlijke
gegevens van de bes taande s ys tem en
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User Management en Mandaatbeheer
Divers e toepassingen bieden de belas ti ngplichtige (natuurlijk
persoon of onderneming) of aan hun ver tegenwoordigers r eeds
de mogelijkheid om op elektr onis che wijze (op basis van
individuele of gegr oep eerde transacties ) informati e te bezorgen
aan de FOD Financiën.
I n de gees t van de con ti nue evol uti e van de e-Government
omgeving, is de acti eve par ti cipati e en de implementati e van
een bidirectionele informati es troom tuss en de b elastingplichtig e
en de adminis trati e een logisch vervol g.
Het b eheer van de toegang tot een groei end aantal
toepassingen en informati ebronnen voor interne en extern e
gebruikers vorm t hi erbij een b elangrijke ui tdaging.
Het waarborgen van de in tegri tei t van de informatie en de
bescherming hiervan tegen in tentionel e bedr eigingen en risico’s
is een b ezorgdheid voor alle organisaties .
De beveiliging van de informati e is hierbij een ui termate
belangrijk aandachtspunt. Aan de basis van deze b eveiliging
bevindt
zich
een
wel
doordacht
‘I denti ty
and
Access
Managemen t’ sys teem .
Het proj ec t ‘I den ti ty and Access Management’ b eoogt enerzijds
een
geconsolideerde
en
uniforme
aanpak
van
de
gebruikersidenti tei t
en
ander zijds
het
beheer
van
de
toegangsprofi elen, de verschillende gebruikers , de mandaten en
de toegang to t de sys tem en.
Projecten 2008
I n 2008 wordt de voors tudi e verder ger ealiseerd met het oog
op de implementati e van de geïn tegreerde toepassing in
2009.

Document Input Management
I n 2004 werd he t pilootproj ec t ‘Dominique’ opges tar t m et als doel
alle
binnenkomende
en
ni et-ges tructur eerde
i nformati e
(b ri efwiss eling, faxen, etc .) te scannen, te indexer en en via he t
intrane t b es chikbaar te s tellen van de mede wer kers .
Ni ettegens taande de hoopgevende r esul taten tij dens he t
pilootproj ect, hebb en de gebruikers een nega tief advi es gegeven
over de ui tbr eiding ervan.
De ervaring binnen di t piloo tpr oj ec t te Charl eroi en Gen t heef t
bijgedragen to t een duidelijker b eeld van de r eële b ehoeften van
de gebruikers . Ook de ui tvoering van he t Cop erfin-pl an en de
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ops tar t van de gr ote geïntegr eerde projec ten STI R, STI P AD en
STI MER hebb en nieuwe , bijkomende, b ehoeften aan he t lich t
gebracht.
Het proj ec t Document I nput Managemen t b eoogt te voorzi en in
de nodige ‘docum en tb eheer functionali tei ten’ om alle behoeften
binnen de FOD Financiën in di t dom ein af te dekken.
Het bas eer t zich hi er toe op de pijl er ‘en terpris e con tent and
business
process
management’
binnen
de
centrale
archi tec tuur van de FOD Financi ën.
Deze functionali te i ten zullen worden geëxploi teerd door de
divers e toepassingen, zowel conten t of proces centri c als de
nieuwe
geïntegr eerde
toepassingen
of
ander e,
e-s ervice
gerich te, toepassingen.
Er word t hi erbij ui tdrukkelijk geop teer d voor een Service Oriented
Ar chi tec tur e benadering.

Figuur 18: SOA architectuur DIM

Deze SO A b enader ing zal bijdragen tot een ver eenvoudiging van
de complexi tei t en vooral de nodi ge garanti e bieden dat de
vers chillende functi es op een uniforme wijze worden ui tgevoerd.
Deze b enadering biedt eveneens een zogenaamde ‘loose
coupling’ tuss en de vers chillende ‘sof twar e agenten’ wa t
bijdraagt tot het verzekeren van de autonomie tuss en de
vers chillende s ys te men en het vereenvoudigen van het life cycle
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management en bijgevolg de maintainabili ty van de to tale I Tomgeving.
Projecten 2008
De op enbar e aanb es teding voor de levering van di ensten is
in 2007 opges tar t en toegewezen.
De ops tar t van de diens tverl ening is voorzi en in 2008.
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G eïntegreerde verwerking
Het sys teem van de geïntegr eerde ver werking organiseer t d e
fiscale en ni et-fiscale op erati es en tr ansacti es met de burgers en
de ander e fis cale ins tan ties . Op deze mani er worden de
functi onele silo’s geschrap t en kan de geautomatiseerde
informati e-ui twisseli ng
tuss en
de
vers chillende
en ti tei ten
geconcr etis eer d worden.
I n de tradi tionel e visie worden de burgers door de fiscale
diens ten ingedeel d naar typ e belas ting / heffing / transacti e. I n
de laats te jaren zijn er echter s te eds meer “minis teries van
financiën” di e de weg naar een nieuwe geconsolideerde aanpak
hebb en ingeslagen om hun fiscale diens ten te b eher en. Deze
aanpak zorgt voor een verschuiving van de func ti onel e silo’s ,
opge tr okken rond de b elas tingen, naar een geïntegr eerde
ver wer king waar de burger cen traal s taa t en di t voor alle typ es
van belas tingen en doorheen de verschillende organisatorische
eenheden.
Deze geïntegr eerde ver werking omvat zo wel de fiscale als nie tfiscale op era ti es (b v. Bewar en van patrimoniumdocumenta ti e,…).
Ondanks het fei t dat di t sys teem toegepas t kan wor den voor
vers chillende typ es van belas tingen, beantwoordt het toch aan
de func tionel e ver eis ten en we ttelijke b epalingen van elke
belas ti ng of zuil .
De geïn tegr eerde ver werking is een ui tgebr eid en complex
sys teem
da t
een
hele
waai er
aan
gemeens chappelijke
functi onali tei ten bi edt. All e kernac ti vitei ten van de FOD Financiën
zoals de r egis trati e, de ver werking van aangiftes en b etalingen,
he t beheer van de control es , de corr esponden ti e en he t
onderhoud van de Patrimoniumdocumentati e, evenals de
specifi eke taken van de douane wo rden op een geïn tegr eerde
wijze b ehandeld.
Vanaf het ogenblik dat di t sys teem doorgevoerd zal worden,
kunnen in la ter e releas es vers chillende soor ten b elas tingen /
voorheffingen (fis cale balans ) geïnte greerd worden.
Een geïn tegreerde ver wer king leidt to t:

 Een be ter e di ens tverlening tegenover de burger
 Een groter e eenvor migheid
 Een effici ën ter e b enutting van de b es chikbar e middel en (een
effici ën te ver werki ng van de informaties troom en proces sen)

 Een geïntegr eerde visie op de burger voor wat b e treft zijn
rechten en verplichti ngen met be tr ekking tot de vers chil lende
typ es van transac ti es/voorheffingen/b elas tingen
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 Een
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Geïntegreerde verwerking Belasting en Invordering
Het proj ec t ‘Geïntegr eerde ver wer king Belas ting en I nvordering’
betr ef t de r ealisati e van een sys te em voor de geïntegr eerde
ver wer king van alle fiscale en niet-fiscal e transacti es me t
betr ekking to t de burgers en alle ander e b elas tingplichtigen in
relatie tot de enti tei t ‘Belas tingen en invordering’.
Aan de basis van di t s ys teem ligt het ‘Uni ek Fiscaal Dossier’ da t
alle informati e –fis caal en nie t-fiscaal – van de belas tingplichtige
bevat. (zi e supra)
Het sys teem voor geïn tegreerde ver wer king s tel t de FOD
Financiën op termijn in s taa t alle b elangrijks te b elas tingen op een
geïntegr eerde manier te ver werken.

STI R Controle & STI R Opzoekingen
De r ealisati e van de eers te fas e van he t proj ect GSBI (me t
betr ekking tot BTW – ver werking BTW-aangiften en -opgaven,
geïntegr eerde Control e BTW en vennoo tschapsb elas ti ng, Basis
uniek dossier ) is ges tar t b egin 2005. De ontwi kkeling geb eur t
‘i tera ti ef’, gericht op een gefas eerd beschikbaar stell en van de
functi onali tei t vers preid over vers chillende ‘r el eas es’.
De vol tooiing van de eers te fas e en bijgevolg de b es chikbaarheid
van de voll edige voorzi ene functionali tei t is voorzien in februari
2008.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
de ops tar t van de 2° fase voorzi en. De ontwikkelingen in
deze fas e zullen volgende functionali tei ten aanr eiken:
~

De backoffice ver wer king van de aangiften van de
vennoo tschapsb el as ting

~

De func ti onele aanpassingen van STI R Con trole in functi e
van de opmerkingen van de vakspecialis ten en de
eindgebruikers

~

De implemen tati e van de modul e voor onders teuning van
de zoekac tivi tei ten

~

De gede tailleerde analyse en implemen tati e van de
module voor de onders teuning van de ver wer king van
fraudezaken

Federale Overheidsdienst Financiën

41

ondersteuningsplan 2008
STI R BTW
Het subproj ect STI R-BTW b evind t zich momenteel in een tes tfas e
bij de vers chillende con trol ediens ten. De toepassing wordt door
de eindgebruiker s ge tes t in functi e van hun dagelijks e
activi tei ten.
Ander zijds werd si nds de lancering van he t proj ect het princip e
van de BTW-eenheid ingevoerd in de we tgeving (K B n° 55), wa t
meerder e BTW-plichtigen (bijvoorbeel d ondernemingen die deel
ui tmaken van eenzelfde groep ) de mogelijkheid om te worden
beschou wd als één enkel e BTW-plichti ge.
Di t princip e, van krach t sinds 1 april 2007, laat toe om
belas ti ngheffing op leveringen en op pres tati es tuss en de l eden
van éénzelfde BTW-eenheid te ver mijden. Bovendi en zal men
slech ts één BTW-aangifte moeten indien voor de hele eenheid ,
zodat de BT W-s chulden en –s chuldvorderingen tussen de
vers chillende enti tei ten kunnen wor den verr ekend bi nnen één
enkel e aangifte .
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan 2008 zijn
volgende
aanp assingen
opgenomen,
die
de
basisvoor waarde vormen om de toe passing algemeen in
gebruik te nemen:
~

De
functionel e
aanpassingen in
func ti e
aangepas te r eglementering ‘BT W-eenheid’

van

de

~

De
functionel e
aanpassingen in
func ti e van de
opmerkingen van de eindgebruikers i n het kader van de
tes tfas e

~

De technologis che update van STI R-BTW in func ti e van de
evolu ti e van de I CT s tandaarden van de FOD Financiën
en de functionel e behoef ten

TAXI
De on twikkeling van T AXI is opges tar t in 2005. Deze toepassing
heef t een central e rol in de ‘backoffice-ver wer king’ van de
belas ti ngaangiften van de natuurlij ke p ersonen en maakt de
automatis che of halfautomatis che ver wer king mogelij k van de
ongeveer 6 miljoen aangiften p er sonenbelas ting die jaarlijks
worden ingediend.
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Figuur 19: centrale rol TAXI

Projecten 2008
Het proj ec t Taxi 2008, da t in 2 fas es zal worden opges tar t,
voorzi et
in
verder e
ui tbreidingen,
aanpassingen
en
verb eteringen o.a. in func ti e van de wijzigende we tgevi ng,
de kopp eling met bijkomende i nformati ebronnen, de
technologische evoluti e, …:
~

De functionele aanpassingen in functi e van de evoluti e
van de we tgeving

~

De func ti onele aanpassingen op vraag van de gebruiker s

~

De integrati e me t de nieu we ‘rekenmodule’ waarvan de
ingebruikname voorzien is in mei 2008

~

De in tegra ti e me t Belcotax 2008 en Tax-on- web 2008

~

De technologische actualisering ‘automatis ering van de
producti e)

~

De func ti onele aanpassingen noodzakelijk voor de
ver wer king van de aangif tes van nie t-r esidenti ël e
natuurlijke p ersonen (m et inb egrip van de in tegrati e van
he t nieu we b er ekeningsprogramma)

Back-office Vennootschapsbelasting
De aangiften ‘Vennoo tschapsb elas ti ng’ zull en in de toekoms t
meer en meer op elektronische wijze ingediend wo rden. De
ver wer king van el ek tronische aangiften ver eis t echter nieu we
wer kmethoden en aangepas te applicati es , opdat de ver wer king
en de inkohiering op de mees t effici ënte wijze kan verlop en.
Daarnaas t
blijkt
de
b es taande
back-offi ce
omgeving
technologisch ver ouder d en is ook op dat vlak modernis ering
ver eis t.

Federale Overheidsdienst Financiën

42

43

ondersteuningsplan 2008

Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
de ops tar t van he t project STI R-I SOC voorzi en.
Het proj ect heef t tot doel , om in navolging van de
verni euwing van de back-offi ce van de pers onenb elasting
en de BTW, een nieuwe back-office voor r echtsp ersonen,
onder worp en
aan
de
vennoo ts chapsb elasting ,
rechtsp ersonenb el as ting
of
belas ti ng
nietinwoners/vennoo ts chapsbelas ting, ui t te werken.
De on tvangs t van de aangiften, hetzij onder el ek tronis che
of papier en vorm , behoor t s trikt genomen ni et tot de scope
van he t proj ect.

Tax-on-web 2008
Sinds zijn introduc ti e in 2003 is het succes en de aanvaar ding van
Tax-on-web s teeds verder toegenomen.
Jaarlijks is de functionali tei t verder ui tgebr eid. Sinds 2006 is
ges tar t m et de ‘vooraf ingevulde aangifte’, waarbij de r eeds
beschikbare (i nkoms ten-) informati e, ver worven in het kader van
de Belcotax aangifte (zi e infra), vooraf word t ingevuld in de
aangifte.
Projecten 2008
De Tax-on-web toepassing moet jaarlijks worden aangep as t
in functi e van de evolu ti e van de fiscale we tgeving en in
antwoord op de gevraagde functional i tei tverb eteringen.
Met
b etr ekking
opgenomen:

tot

2008

zijn

volgende

el ementen

~

De in teracti e met de ni euwe r ekenmodule (zi e infra)

~

Een nieu we
invulling

~

Een el ek tronische assis tent (wi zard) voor de invulling van
de
in teres ten
en
kapi taalaflossingen
van
hypotheekleningen

~

Het ui tvoer en van een analys e voorafgaand aan de
ui tbr eiding tot de b elas ting van nie t-i nwoners

~

Het jaarlijks adap ti ef en legislatief onderhoud

~

Divers e functionel e en technische ver beteringen.

‘ass is ten t’

voor

de

voorafgaandelijke
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Belcotax 2008
De Bel co tax-toepassing heeft als doel de informati efi ches van
heel wat inkoms tenvers chaffers , zoals de werkgever s (of hun
sociale s ecre tariaten of boekhoudkantor en ) en de Sociale
Zekerheid of de Rijksdiens t van Pensioenen, el ek tr onisch te
regis tr eren. Ook de divers e organi sati es di e a ttes te n moe ten
aflever en ten guns te van de b elas ti ngplichtige kunnen gebruik
maken van Bel co tax.
I n 2004 werd he t project Belcotax-on- web opges tar t waarbij de
oorspronkelijke Belcotax toepassing werd vervangen door een
web -gebas eerde toepassing. Deze versie is in 2006 in gebrui k
genomen.
Sindsdi en is Bel cotax-on-web een matur e toepassing
geworden waar op boekhouders in s teeds gro ter e mate
beroep doen voor de indiening van hun opgaven 325: eind
oktob er war en er reeds 341.575 aangiftes , goed voor meer
dan
20
miljoen
fiches ,
ingediend
door
302.000
belas ti ngplichtigen.
De geleidelijke invoering (2008-2009) van de verplichti ng to t het
gebruik van Belcotax voor de indi ening van opgaven 325 geef t
aan deze toepassing een crucial e r ol binnen de keten van de
geïntegr eerde ver wer king van de belas ti ngen en vorm t een
basisvoor waarde voor de vooraf ingevulde aangifte van de
personenb elas ting.
Projecten 2008
I n het kader van het Cop erfin Onders teuningsplan 2008 zijn
volgende el emen ten opgenomen:
~

Het jaarlijks adap ti ef en legislatief onderhoud

~

Divers e functionel e
gebruikers

~

De crea tie van nieuwe documentaire fiches 281.94
(onderhoudsgelden) en 281.96 (professionel e huurgelden)

~

Technologische
producti e)

~

I ntegratie me t de T AXI -toepassing
toegekom en na inkohiering)

verbe teringen

update

op

vraag

(automatis ering

van

van

(i nformati e

di e

de

de
is

Geïntegreerde verwerking Douane & Accijnzen
Binnen de geïntegr eerde ver wer king van de Douane & Accijnzen
neem t de realisatie van het ‘e-Government’ in lijn met de
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Europ ese proj ecten die hiervoor wor den opgeze t in he t M ASP van
de Eur opes e Uni e (zie supra) een centrale plaats in.
Het Proj ect ‘Pap erless Douane’ da t in 2004 werd opges tar t
vorm t hiervan de eers te fas e en b eoogde de ver zameling
van de gegevens op el ek tronis che wijze. De toepassing is
eind 2007 in gebruik genomen.

M eerjaren Strategisch Plan
Het M eerjar en S tr ategis ch Plan van de Belgische Ad ministra ti e
van douane en accijnzen heeft de realisati e van het
hogerverm elde e-Governmen t to t doel .
Di t proj ect omvat enerzijds b elangrijke aanpassingen aan
bes taande sys tem en en ander zijds de ontwi kkeling van nieuwe
functi onali tei ten. De voll edige realisatie van alle func tionali tei ten
en/of sys tem en is voorzi en in 2015.
I n 2007 is de openbar e aanbes tedingprocedur e voor
kader contrac t met goedkeuring van de Minis terr aad
2/2/2007) opges tar t.

een
(dd.

Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 is de
ops tar t van voor noemd kader contract opgenom en.

F i g u u r 2 0 : e C u s t o m s – M AS P

Federale Overheidsdienst Financiën

ondersteuningsplan 2008
Binnen di t kadercontract zullen o.a. volgende asp ecten
worden ger ealiseer d over een ini ti ël e loop tijd van 7 jaar , 3
maal verlengbaar met een jaar :
~

Ui tbr eiding T ARI C
Di t b etr ef t o.a. de deelproj ecten Taric 3 - quota 2,
BTI /EO, Chemische nomenclatuur , Vergunningen en
cer tificaten.

~

Excis e Movemen t Control Sys tem
De b es chikking 1152/2003/EG van 16 juni 2003 van het
Europ ees Parlement voorzie t de ontwi kkeling van een
Europ ees
geautomatis eer d
sys teem
voor
de
gegevensver wer king met b etr ekking tot het vervoer van
accijnsproducten.
Het
sys teem
moet
b egin
2009
operationeel zijn.

~

Au toma ted I mport Sys tem
AI S is een geautomatis eer d invoer sys teem dat in een
eers te fase de mogelijkheid moe t bieden pr e-arrival
informati e te ontvangen. I n een tweede fas e moete n
bijkomende func ti onali tei ten worden on twikkeld met
betr ekking to t een gecentraliseer de aangifte zoals
voorzi en in he t Communautair Douanewe tb oek

~

Au toma ted Expor t Sys tem
De realisati e van he t eers te deel van AES , zijnde het
Expor t Control e Sys teem , is opgenomen binnen de
geïntegr eerde toe passing PLD A (zi e ook hoger ). De
volgende fas e met betr ekking to t de functionali tei t van
AE S is volop in defini ti e. België maakt deel ui t van de
Europ ese proj ectgr oep .

~

Singl e Europ ean Ac cess Point
I ntenti egedr even online toegang tot de adminis trati eve
processen, ongeacht de be trokken autori tei t of de
geografis che si tuer ing ervan is één van de doels tellingen
van he t M eerjarenplan en de e-gover nment s trategi e.

~

Europ ean Cus toms I nformation Por tal
Het is hierbij de b edoeling om economische opera toren
via een gemeens chappelijk por taal toegang te geven tot
relevante impor t/ expor t informati e.

~

Economic Opera tor Regis tra ti on and I den tifi cation
Di t b etr ef t
een
gemeenschappelijk
regis trati e
en
identifi caties ys tee m gericht op een coher en te en
geharmoniseerde identifica ti e van de economische
operator en.

~

Singl e Europ ean Au thorization

~

Au thorized Economic Operator

~

Regis ter ed Exp or ter
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~

Risk Management Framework

~

NCTS/TI R

~

Singl e Wi ndo w

M egaport
I n het kader van he t proj ect «Megapor t I ni tiative – th e Second
Line of Defens e », heeft de Am erikaanse regering (DOE –
Depar tm ent of Energy) de hardwar e gekozen en de installati e
gefinancierd van terminals voor het opspor en van radioacti ef
materiaal in containers , vooraleer die op s chep en worden
geladen met b es te mming de Ver enigde Sta ten.
Binnen di t kader werd op 24 november 2004 een akkoord («
Memorandum of Unders tanding ») onder tekend. Di t akkoord
bepaal t
dat
de
terb es chikkings telling
van
he t
op tische
vezelnetwerk door België zal worden gedragen.
Projecten 2008
De ini ti ële fas e van het proj ect Megapor t b etr of een aantal
terminals in de haven van An twerp en.
I n 2008 is de ui tbr eiding voorzi en naar bijkomende terminals
in de haven van Antwerp en en naar 2 terminals in de haven
van Zeebrugge.

MODA
Het pr oject MOD A ‘Mobiel e Douane’ beoogt, in aanslui ti ng op de
realisati es binnen de eers te fas e van het proj ect ‘Paperles s
Douane’ (zi e supra), 2 concr e te doelstellingen:

 De onders teuning om contr oles te kunnen ui tvoer en op die
plaats en di e b eter aanslui ten op de logis ti eke afhandeling. Di t
betekent in concre to da t de goeder en nie t naar de
douanekan tor en
worden
gebr acht
maar
dat
het
douanepers oneel
de
contr oles
ter
plaatse
bij
de
ondernemingen, op erkende si tes of in de overslag- en
opslagplaats en zal ui tvoeren.

 De onders teuning en realisati e van control e- en toezichtacti es
van havens , luchthavens , water wegen, sp oor wegen
(au to)wegen in he t kader van de bes cherming en
veiligheid van p ersonen en goeder en.
Het proj ect omvat 5 luiken:
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~

Anal yse en ontwi kkeling
mobiele toepassing

~

Ui trus ti ng
voor
eindapparatuur )

~

Operator voor het mobiele netwer k

~

E-payment ui trus ti ng

~

As trid ui trus ting

het

van

de

roll end

r egi ekamers
materi eel

en

de

(m obiele

Een aantal aspecten zijn sinds 2006 in ui tvoering.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 is de
over heids opdrach t voor de ui trus ting van de mobiel e te ams
opgenomen.
Deze teams moeten voor de ui tvoering van hun taken op
he t
terr ein
kunnen
b eschikken
over
de
nodige
onders teuning waaronder de hoger ver melde toepassingen.
Daar toe moeten de wagens worden ui tgerus t
nodige
infras tructuur ,
afges temd
op
de
wer kzaamheden.

me t de
mobiele

De ASTRI D mobiele communicati eapparatuur maakt hier
deel van ui t.

Regionale workflow
Momenteel wordt binnen de Douane en Accijnzen een nati onaal
kaar ts ys teem
bijgehouden
van
over tr edingen
wel ke
aan
bepaalde voor waarden voldoen.
Di t sys teem is reeds zeer oud en bij zonder gebruiksonvriendelijk
aangemaakt. Ver der is het een loss taand sys teem dat geen
integra ti e met ander e douaneprocess en mogelijk maakt.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
de
ops tar t
van
he t
proj ect
‘Regional e
Workfl ow’
opgenomen m et he t oog op de modernisering van de
‘back-office geschi llen’.
De toepassing behandel t volgende as pec ten:
~

Het bijhouden van over tr edingen boven een nog nader
te b epalen drem pel en van veroordelingen voor de
rechtbank waarvoor geen b eroep meer mogelijk is met
he t oog op recidive
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~

Sta tusopvolging van alle zaken welke zull en ingeleid
worden, dan wel zijn, voor de diverse rech tbanken i n
België

~

I nzamelen en wegschrijven van s tukken gerelateerd aan
he t proces geschillen (dagvaardingen, conclusi es , …)

~

Verzamel en van i nformati e ter onders teuning van het
proces “aanbieden van minnelijke schi kkingen”

~

Beheer van managemen ti nformati e

Geïntegreerde verwerking Patrimoniumdocumentatie
De
enti tei t
Pa tr imoniumdocumentati e
b es chikt
over
een
indrukwekkende hoeveelheid aan informatie en gegevens ,
bewaard door het Kadas ter , de Regi s tra ti e, de Dom einen en de
Hypotheken. Die gegevens , process en en taken zijn binnen de
bes taande sys tem en niet of onvoldoende op elkaar afges temd.
De geïntegr eerde ver wer king Patrimoniumdocumenta ti e heeft to t
doel om de opdr achten (Kadas ter , Regis trati e, Domeinen en
Hypotheken) en de informati e di e binnen de ver schillende
gegevensbanken worden b e waard te integr er en, te harmoniseren
en te b eher en.
De basis van een volledig geïnte greerde ver wer king van de
patrimoniale documentati e wordt gevormd door he t ‘Uni ek
Patrimonium Dossier’. Deze gegevensbank wil alle roer ende en
onroer ende gegevens b evatten over de samens telling en de
waarde van he t patrimonium van alle natuurlijke p ersonen en
rechtsp ersonen.

STI PAD
I n 2006 is ges tar t met de eers te fas e van de realisati e van deze
geïntegr eerde toe passing, via de wel ke all e poten ti ële gebruikers
– zowel ui t de op enbare als ui t de private s ector – toegang zullen
krijgen to t de hogervermelde gegevensbank.
Ook in het kader van deze toepas sing is geop teerd voor een
i terati eve ontwi kkeling waarbij de functi onali tei t gefaseerd en
gespr eid over verschillende r eleas es ter b eschikking wordt
ges teld, gespreid over de p eriode 2007 – 2009. De eers te r eleas e
was eind 2007 b eschikbaar .
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
voorzi en in de verder e on twikkeling van he t proj ect me t he t
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oog op het b es chikbaar komen van de tweede r el eas e eind
2008.
Deze on twikkelingen vormen het logis che vervolg en bieden
aanvullende functionali tei ten
ten
overs taan van
de
behoef ten me t betr ekking to t de b elangrijks te onroer ende
gegevens van de Patrimoniumdocumentati e.
Deze rel eas e zal het
opdrach ten afdekken.

mer endeel

van

de

‘onroer ende’

We vermelden dat in aanslui ting op deze realisati e de
ontwi kkeling van het ‘r oerende’ gedeel te is voorzien binnen
de r esul taten van de voors tudi e. Deze fas e zal het
onder werp ui tmaken van een volgend proj ect vanaf
2008/2009.

CADGI S
Het proj ect C AD GI S heef t tot doel om een geïnformatiseer d
Sys teem van Geografische I nformati e (Geographi cal Information
Sys tem – GI S) te r ealiseren.
Di t s ys teem wor dt geïntegr eerd binnen de hogervermelde STI P ADtoepassing via de toevoeging van zogenaamde geospatial e
modules die de iden tifi cati e en lokalisatie mogelijk maken van
o.a. onroer ende goeder en, adminis tr ati eve en technische zones .

F i g u u r 2 1 : I n t e g r a t i e C AD G I S

Het C ADGI S sys teem zal worden ontwi kkeld in overeens temming
met de in ternationale Op en GI S-specificati es , zoals ui tge wer k t
door he t Op en Geospatial Consor tium , met de I SO normen
terzake en met de Europ ese I NSPI RE richtlijn (dd. 22/11/2006).
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De voors tudi e met betr ekking to t het C ADGI S sys teem werd i n
2007 ui tgevoerd.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
op basis van de resul taten van voormelde voors tudi e de
aanvang van de realisati e van he t C ADGI S s ys teem
voorzi en, met in acht name van de open s tandaarden en
I CT-s tandaarden van de FOD Financi ën.
Het proj ect is geb aseerd op een reeks par tnerships met de
gewes ten, de gemeen ten, het Na ti onaal Geogr afisch
I ns ti tuut, de Algemene Dir ec ti e s tatis tische en economische
informati e, de landmeters , de no tarissen, …

e-Succ
Het
pr oj ec t
e-Succ
beoog t
de
ontwi kkeling
van
een
webapplicati e voor het b eheer van de successiedossi ers
(b es chikbaar voor alle ac tor en van de FOD Financiën b etr okken
bij de behandeling van nalatenschappen), de automatische
intr oduc tie van de basisgegevens van een overlijden en de
ges tructur eerde aangifte van nalatens chap/aangifte vzw.
Projecten 2008
I n 2007 is binnen een aantal kantoren ges tar t m et het
pilootgebruik.
In
2008
is
de
nodige
technische
onders teuning voorzien voor de ui tbreiding van de
functi onali tei t en het br eder gebruik van de toepassing.
Di t b e treft o.a. de ver wer king van informati e afkoms tig van
he t Rijksregis ter (overlijden) en van de adminis tra ti e van de
Directe Belas ti ngen.
De s tafdi ens t I CT zet hi erbij voor op dat he t r especter en van
de
ar chi tec tuurp rincipes ,
de
s tandaarden
en
de
fundamenten van de FOD Financiën moet wor den
verzekerd.

Entiteit Tresorie
Beheer borgtochten
I n 2004 werd, in nauwe samenwerking tuss en de Deposi to en
Consigna ti e Kas en de s tafdi ens t I CT, he t pr ojec t opges tar t me t
he t oog op de on twi kkeling van een nieuwe toepassing voor het
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beheer van de bor gtochten. De eers te fas e van het pr oject richt
zich to t de solidair e borgtoch ten.
Deze toepassing werd eind 2007 in gebruik genomen.
Projecten 2008
Op basis van de eers te gebruiks ervaringen in de praktij k
worden een aantal verb eteringen gevraagd door de
gebruikers met het oog op de verhoging van hun
productivi tei t.
Het is tevens de bedoeling dat de kr edie ti ns tellingen,
verzekerings -maats chappijen en erkende ondernemingen
hun dossiers voor taan niet all een ‘on line’ zullen kunnen
raadplegen, maar dat ze ook ni euwe dossiers zullen kunnen
ops tar ten.

‘Slapende’ rekeningen
Verschillende pers onen b ezi tten geld op rekeningen waarvan ze
he t bes taan ni et (meer ) kennen. De ar tikels 206 to t 214 van de
Programmawet van 27 april 2007 voorziet in de teruggave aan de
ti tulariss en of de rechthebb enden van de gelden die op
rekeningen s taan waar op sinds ten mins te vijf jaar geen enkel e
transacti e plaats vond.
Deze ar tikels b epalen eveneens dat de FOD Financi ën het b eheer
(en in voorkom end geval de ui tb etaling) waarneem t van de
gelden van die slapende r ekeningen waarvan de banken d e
rechthebb enden niet hebben kunnen bepal en bi nnen de
vooropges telde ter mijn.
Projecten 2008
De
on twikkeling
van
de
nodi ge
toepassingen
ter
onders teuning van deze opdrach t i s opgenomen in he t
Cop erfin Onders te uningsplan 2008.
Het proj ect omvat 3 luiken:
~

Het realis eren van een b eveiligde gegevensover drach t
betr effende de ‘sl apende’ rekeningen tussen de banken
en de FOD Financi ën

~

Het maximaal automatis eren van de opzoekingen naar
informati e betr effende de r ech thebb enden

~

Het aanleggen van een dynamisch r egis ter van
‘slapende’ r ekeningen toegankelijk voor de burger die
he t b es taan
we ns t
te
verifi ëren
van
‘slapende’
rekeningen di e hem toeb ehor en of waar over hij r echten
bezi t.
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Voorafgaandelijk zal een func ti onel e analyse wor den
ui tgevoer d met he t oog op de realisati e van een
eenvoudige, soep ele en solide archi te ctuur .

Financiering van de Staat en Financiële M arkten
Binnen de diens t Financi ering van de Staa t en Financi ël e markten
wordt de cashpositi e van de S taat op con ti nue basis opgevolgd
en b eheerd.
Binnen de marktzaal worden de be wegingen van de fi nanci ële
markten opgevol gd en worden de transac ti es in real time
ui tgevoer d.
Projecten 2008
De modernis ering van he t platform voor de verdeling van de
informati e binnen de marktzaal is opgenomen binnen
voorliggend Coper fin Onders teunings plan 2008 met het oog
op de r ealisati e in 2008.

Geïntegreerd beheer bedrijfsregels
Binnen de wer king van de divers e en ti tei ten binnen de FOD
Financiën sp elen zogenaamde bedrij fsregels een b elangrijke rol .
Deze
r egels
worden
vervolgens
toegepas t
bi nnen
de
vers chillende toep assingen die deze enti tei ten onders teunen bij
he t ui tvoer en van hun opdrach ten.
Op heden worden deze bedrijfsr egels binnen iedere afzonderlijke
toepassing ‘gecodeerd’. Het b eheer van deze bedrijfsregels
wordt hi erdoor bemoeilijkt en de aanpassing ervan – wa t in se
een veran twoordelijkheid is van de business enti tei ten –
noodzaakt I T-r esour ces en –onders teuning.

Business Rules M anagement System
I n aanslui ting op het concep t van een S.O. A. archi tectuur ,
onts taa t er een duidelijke tendens om ook deze b edrijfsregels los
te kopp elen en als he t war e als een s ervice aan te bieden aan de
vers chillende toep assingen die ervan gebruikmaken.
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Figuur 22: Business Rules M anagement System

Deze werk wij ze bi edt een aan tal mogelijke voordel en:

 Het verzeker t de organisati e ervan dat de bedrijfsregels
éénduidig zijn vas tgel egd en gedocumenteerd,

 Het verzeker t de organisati e ervan dat het geheel aan
bedrijfsregels coherent kan worden beheerd,

 Het onders teunt een mul tidisciplinaire b enadering waarbij de
‘business ’ de defini ti e en beheer van de b edrijfsregels
waar neem t en waarbij de conforme toepassing ervan
verzeker t is .
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
voorzi en om , op basis van de r esul ta ten van het in 2007
ui tgevoer d onderzoek, een verder e analyse ui t te voeren
met het oog op een mogelijke i mplementati e van een
‘autonoom’ BRM S (J AV A component) en de impact er van
op de bes taande s ys tem en en s tandaarden te evalueren.
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M ultikanaal dienstverlening
De mul ti -kanaaldi ens ten moeten het mogelijk maken om de
burger/klant
di ens ten
te
lever en
langs
vers chillende
communicati e wegen:
he t
con tact
cen ter
(tel efoon
en
corr esponden tie (brief, fax en e-m ail ), de fr ont-offices en een
self-s ervi ce over het inter ne t.
Deze kanalen moeten he t ook mogel ijk maken om de voorzi ene
onders teuning te bieden. De mul ti -kanaaldiens ten moeten me t
ander e woorden de bilaterale interacti e tuss en de bur ger en de
FOD Financiën verzeker en.
Het vergroten van het aantal communicati ewegen zal eveneens
een gr oter tevr edenheidgevoel bij de burger ver oorzaken en een
bewijs
l everen
van
groter e
efficiën ti e
(dalen
van
de
interacti ekos ten).
Di t tevr edenheidgevoel moet m eer bepaald door de volgende
el ementen vergr oot worden:

 Verbreding van de keuze van de burger inzake mogelijke
communicati emiddel en. De burger zal met de FOD Financiën
kunnen communicer en langs di e we g die hij op da t momen t
he t m ees t ges chik t acht.

 De mogelijkheid bieden om gep ersonaliseerde diens tver lening
te bieden (op basis van wa t m en wee t over de klant)

 Ervoor zorgen dat er langs verschillende wegen consi s ten te
informati e aangeb oden word t.

 Een snell e en professionel e diens tverlening op touw zette n.
 Een proacti eve di ens tverl ening aanbieden waarbij melding
gemaakt word t van producten of informati e di e nuttig of
relevant kunnen zij n voor een burger (of een groep burgers )

 Het indi enen van een klacht eenvoudiger laten verlopen
De effi ciën tie zal concr eet verhoogd worden door :

 Een toenemend gebruik van interac ti ekanal en di e een l ager e
kos tprijs dragen p er interac ti e.

 Het verhogen van de to tal e tijd die een amb tenaar kan
bes teden aan taken die een toegevoegde waarde bieden.
I n 2004 werd in deze con text een voor s tudie ger ealiseerd voor de
defini ti e van een globaal plan van aanpak be tr effende een
multi kanaal diens tverlening, met inb egrip van de defini ti e van de
onders teunende functionel e en technologische archi tec tuur .
Deze
archi tec tuur
integr eer t
zich
volledig
binnen
de
technologische infr as tructuur van de FOD Financiën en s teunt op
de geldende s tandaarden en fundam en ten.
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De functionele archi tec tuur
schematis che voor s telling:

CORRESPO
NDENTIE

E-MAIL

TELEFOON

word t

IVR
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KIOSK

PORTAAL

in

volgende

E-COLLABO
RATION

MULTIMULTI-KANAAL INTERACTIE LAAG
MULTI-KANAAL QUEUING

MULTI-KANAAL ROUTING

TEVREDENHEID
CONTROLE
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Figuur 23: Func tionele architectuur M KDV

Binnen deze archi tectuur onders cheiden we 3 lagen:

 De mul ti kanaal

interacti elaag, di e de functionali tei t me t
betr ekking tot de ontvangs t, de behandeling en de routering
van de ‘interac ti e’ over de vers chillende kanal en heen
groep eer t,

 Het op erationeel p latform, dat de functionali tei t, di e gebruikt
zal worden door de amb tenar en binnen de verschillende
kanalen voor de realisati e van hun taken en opdrachten ,
groep eer t,

 Het onders teunend platform , dat zi ch vooral richt naar het
beheer van de multikanaal diens tverl ening.

Front-office
M y Minfin 2008
Sinds de ingebruikname op 15 mei 2007, bied t My Minfin ieder e
burger een p ersoonlijk por taal met toegang to t algemene en
persoonlijke
infor matie
en
to t
vers chillende
el ektronis che
diens ten, waar onder ui teraard ook Tax-on- web .
Het generi eke deel van he t por taal bevat algemene (fis cale )
informati e, een b eschrijving van de verschillende el ektronis che
diens ten di e worden aangeboden, een fiscale agenda met een
over zich t van fiscale belangrijke data enz.
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Het p ersoonlijke deel is ui teraard beveiligd en bijgevolg enkel
toegankelijk na authen ti ficati e, hetzij met gebruik van een ‘token’
ofwel op basis van een e-I D, ne t zoals eerder reeds bij het gebruik
van Tax-on-web .

Figuur 24: My Minfin

Projecten 2008
Voor 2008 wor den volgende aanpas singen, verbe teringen
en ui tbr eidingen van het p ersoonlijk por taal My Minfin
voorzi en:
~

Verdere verrijking
gegevens

van

de

pers oonlijke

~

Toegang to t de patrimoniumgegevens
ger egis tr eerde huurcon tracten

~

Personalisati e van de fiscal e termijnplanning

~

I ntegratie van he t project Finform 2008 (zi e infra)

~

Geïn tegr eerde toegang to t
Finprof, Vens oc en Belcotax

~

Divers e functionel e en technische ver beteringen

de

en

algem ene

en

e-s ervices

to t

de

I ntervat,

CRM – Contactcenter & onthaal
Een volledige implemen tati e van de resul taten van de voors tudi e
inzake mul tikanaal diens tverl ening, was vanui t b egro ti ngs oogpunt
niet in één keer haalbaar ook omwille van de r ealisati e van
ander e priori taire p rojecten.
Het proj ec t CRM is gedefini eerd als priori tair proj ect m et r ealisati e
in de periode 2007 – 2009 en gerich t op de onders teuning van 260
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Con tac t Cen ter medewer kers en 65 amb tenaren in het kader van
he t P ersoonlijk Onthaal .
Het proj ect omvat 2 luiken:

 De implemen ta tie van een globale oplossing die de behoefte n
van de FOD Financiën op het vlak van ins trumen ten voor de
levering van diens ten langs meerdere kanalen afdekt,
Een belangrijk el ement hierin is de overname en de ver der e
ontwi kkeling van het con tac tcen ter dat sinds 2005 is
ingevoerd en waarvan de toegevoegde waarde op he t
terr ein meermaals is beves tigd o.a. bij de onders teuning van
de
jaarlijkse
campagnes
met
be trekking
to t
de
belas ti ngaangifte van de natuurlijke personen.

 De voorb ereiding en coördinati e van de implementati e van
een ‘piloo ton thaal’ in de ger enoveerde Financi ëntoren.
Vanaf midden 2008 zullen een groo t aantal lokale di ens ten
binnen he t Bruss els Hoofds tedelijk Ge wes t gegroep eerd
worden in de ger enoveerde Financiëntor en
De openbare aanb es teding is eind 2007 toegewezen.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 is de
ops tar t van het project voorzi en met het oog op de
volledige realisati e in de periode 2008-2009.

Elektronische briefwisseling
Het gebruik van el ektr onische documenten neem t een s teeds
belangrijker e plaats in binnen onze l eefwer eld zelfs wat de
formele of adminis trati eve brief wiss eling betr eft.
Het maakt derhalve deel ui t van de onders teunende te chnol ogi e
in het kader van de nages tr eefde mul tikanaal -interacti e met de
belas ti ngplichtige.

E-mail
Het gebruik van e-mail als communicati emiddel is onder tuss en
s terk ingeburgerd, ook voor formele correspondenti e. Het gebrui k
van de e-I D laat toe om op deze manier snel gecer tifi ceerde
berich ten te vers turen.
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Ook binnen de FOD Financi ën is el ectr onic messaging ui tgegr oeid
to t een onmisbare communicati etool voor de goede werking en
di t zowel intern als ten overs taan van de externe relati es .
Het contract
1/1/2009.

voor

he t

huidige

e-mail

platform

ver loop t

op

Projecten 2008
Binnen he t Coper fin Onders teuningsplan 2008 wordt de
openbar e aanbes teding voor de aanschaf van een nieuw emailplatform en de ui tb es teding van het b eheer er van,
opgenomen.
Het platform moe t conform zijn aan de geldende
markts tandaarden ter zake, moe t solide zijn - in acht
genomen het gro te gebruikersaan tal - en moet tensl otte
voldoende eenvoudig zijn in gebruik.

Elektronische handtekening
Een belangrijk aspect bij (el ektr onische) briefwiss eling is natuurlij k
de authen ti ci tei t van het (el ektr oni sche) documen t en van de
handtekening van de afzender/onder tekenaar .
Zoals ook hoger vermeld bes taan er vandaag reeds heel wat
mogelijkheden
om
een
‘gecer tificeerde’
elektronis che
handtekening toe te voegen aan emails of bureauti cadocumenten. Deze technische oploss ingen s teunen vaak op he t
gebruik van de e-I D of het gebr uik van een el ektronis ch
cer tificaat.
Ook de klassieke ‘papieren’ bri efwiss eling zal een vas t gegeven
blijven in de com municati e met de burger . Deze briefwiss eling
wordt vaak door de specifieke bedrijfs toepassingen gegener eerd
en bij voorkeur cen traal afgedruk t op de printshop (zie infra Doro thée S tEx).
Deze
cen trale
afhandeling
draagt
bij
to t
een
vormharmonisatie van de ui tges tuur de documen ten maar
vooral ook tot een kos teffi ciën ti e o.a. door de besparing op
de pos tkos ten.
Een aantal van deze documen ten noodzaken een handtekening
om het r ech tsgeldig karakter ervan te b eves tigen. Di t beteken t
concr eet da t deze docum enten hetzi j lokaal worden afgedruk t,
he tzij van de pri ntshop terug wor den overgebrach t naar de
bevoegde p ersoon alvorens te vers tur en hetzij toch zonder
handtekening worden vers tuurd.
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Projecten 2008
Binnen het proj ect ‘el ektr onische handtekening’ zal de
mogelijkheid
worden
onderzocht
en
voorkom end
geïmplementeerd om op basis van de el ek troni sche
handtekening deze documen ten te authentificer en.
Het is hierbij de b edoeling dat de betr okken amb tenaar het
document autoris eer t, op basis van een el ek tr onis che
handtekening, en he t volledige proces van au torisati e tot
afdrukken en verzenden op dergelijke wijze word t b ewaak t
dat het ui teindelijke docum ent dezelfde r ech tsgeldigheid
bekom t als een fysisch onder tekend document.

Informatie ter beschikking stellen
De FOD Financiën is het principe genegen dat de burgers en de
professionel en en de eigen amb tenar en over gelijkaardige
basisgegevens moeten kunnen b es chikken om op voe t van
gelijkheid met elkaar te kunnen onder handel en.
Di t b etekent concr eet dat de FOD Financi ën bepaalde
informati ebronnen toegankelijk maakt voor de burgers en d e
bedrijven.
Deze informati e kan generi ek zijn, bijvoorbeeld we tteks ten –
regels – procedur es – richtlijnen, kan vanui t het str even naar een
transparant b es tuur de werking van de FOD be tr effen of kan zelfs
specifi ek of p ersoonlijk zijn.
Ui teraard moe t hi erbij de nodige aandacht worden gegeven aan
de b escherming van de p ersoonlijke levenssfeer .

Web Content M anagement
Het in ter ne t is een b elangrijk kanaal om de burger en de
bedrijven informatie aan te r eiken. Hierbij spelen zowel het
federaal por taal als de eigen websi te van de FOD een b elangrijke
rol .
Fedic t heeft in 2007 de opdr acht toegewezen voor de
modernisering van de federale por taalsi te . Ze hebben hierbij
gekozen voor een modulaire aanpak.
Voor he t b eheer van de onderliggende informati e is gekozen voor
de web conten t management technologie van SDL Tridion.
De verschillende over heidsdi ens ten maken ook gebruik van di t
platform vanui t hun verantwoordelij kheid over de b etr effende
informati e die op het federaal por taal ter b eschi kki ng wordt
ges teld van de burger , de b edrijven en de amb tenar en.
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Projecten 2008
I n het kader van de modulair e s tructuur van he t
kennisbeheerplatform (zie infra) heeft de FOD Financiën
geop teerd dezelfde technologi e te gebruiken voor Web
Con tent Managemen t als eerder door Fedict gekozen.
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
de nodige onders teuning en de di ens ten voor he t beheer
van het SDL Tridion Web Content Managemen tsys teem
voorzi en.

Verkoopprijzen onroerende goederen
De
Patrimoniumdocumentati e
b eschikt
over
ui tgebr eide
informati e, me t betr ekking to t onr oerende goeder en waaronder
een uniek b es tand van vergelijkingspunten ‘venale waarden’ .
Een ander e infor matiebron is de permanen t geactualiseerde
databank van de verkoopprijzen.
Deze informati e maakt he t mogelijk om de waarde van he t
vas tgoed in vrije handel in te schatten rekening houdende me t
recente – vergelijkbare – verkoopprijzen en de tendens van de
vas tgoedmarkt.
Projecten 2008
I n een eers te fas e, in func ti e van he t advi es van de
commissie voor de b es cherming van de p ersoonlijke
levenssfeer wordt voorzi en in de op maak en via internet ter
beschikking s tell en van een databank met meer algemene
of s ta tis tische infor matie (gemiddelde koopsom ).
Deze databank moet bijdragen tot de bes cherming van de
burger ten overs taan van eventuel e misbruiken (excessi eve
prijzen) door sommige verkop ers .
De hoger vermelde informati e me t betr ekking to t r ecen te
verkoopprijzen van onroer ende goeder en kan eveneens een
belangrijke toegevoegde waarde be tekenen voor de
professionel e gebr uiker .
Er word t voorzi en deze informati e, mi ts he t be talen van een
kleine
vergoeding,
b es chikbaar
te
s tellen
aan
de
professionel e gebr uiker (op de eers te plaats aan no taris sen,
immobiliënmakelaars en landmeter -exper ten).
Er word t voor zien i n de ontwi kkeling van een (eenvoudi ge)
module waarbij via het internet de mogelijkheid wordt
geboden om de recente verkoopprijzen van onroer ende
goeder en te b ekomen.
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I n een later e
over wogen.

fase

worden

ges pecialiseerde

modules

I nternetsite Niet-fiscale I nvorderingen
De
di ens t
nie t-fiscale
invorderingen
binnen
de
enti tei t
Patrimoniumdocumen tati e is verantwo ordelijk voor de invordering
van de p enal e boe tes , de adminis tra ti eve boe tes en de
alimenta ti evorderingen.
Deze diens t is vandaag weinig explici et aan wezig op het in ternet,
niettegens taande zij acti ef zijn in materi es waarbij de betrokken
schuldenaar vaak met heel wat vragen en/of onzeker heden kan
worden geconfronteerd.
Het is de b edoeli ng om een inter netsi te op te bouwen waar
generi eke informatie over de di ens t en geri chte i nformati e over
de verschillende materi es worden samengebracht.
Projecten 2008
De s tafdi ens t voorziet in de nodige onders teuning voor de
opbouw van deze inter netsi te .
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B ijstand, controle, inning en informatie
Het thema bijs tand, con trol e, inning en informati e is een thema
waar de kennis over de burger , de klant, de b elas ti ngplichtige,
de BTW-onder worp ene, de debi teur , he t b edrijf of de goeder en
een central e plaats inneem t. Deze kennis van de burger en de
goeder en moet als basis dienen voor de hoofdprocessen die in
he t Cop erfin – p rocesschema ges chets t worden en die het
mogelijk moe ten maken op de mees t effici ënte wijze bijs tand te
verl enen, te contr oler en, te innen en doelgeri chte informati e te
vers tr ekken.
De kennis over de “burger ” en de “goeder en” in de brede zin van
he t woord, omvat ook het verzamelen en analys er en van
gegevens die het mogelijk moete n maken om burgers in
categori eën in te del en. Deze informati e kan gebruikt worden om
kennis te vergaren over de “burgers” en de “goeder en” en zo hun
specifi eke eigens chappen, meer bep aald hun risico’s en noden,
te ontdekken.
Hierdoor kunnen er profielen opges tel d worden en kan de inning
en het verl enen van bijs tand effici ënter afgehandeld worden,
verlop en de con tr oles be ter en kan er be ter informatie vers tr ekt
worden waardoor er op hun beur t een aantal ac ti vi tei te n binnen
de FOD Financi ën gel eid kunnen wor den.
De kennis over de “burger ” en de “goeder en” is intrinsi ek
verbonden met het “uni ek dossi er”. Op termijn zal het “uni ek
dossier ” he t geheel aan informatie b evatten over een “b urger ” of
“goeder en” en daardoor een kennisbron vormen over “de
burger” en “de goeder en”.

Inning & Invordering
Het aantal toepass ingen, da t vandaag word t gebruikt b innen de
en ti tei t Belas tingen en I nvordering, de Patrimoniumdocumentati e
en de Thesauri e, met b e tr ekking to t de asp ec ten inning &
invordering is aanzienlijk.
Deze diversi tei t maakt het quasi onmogelijk om een totaalbeeld
van de burger en/ of de b edrijven te bieden m et b e trekking to t
hun even tuele s chulden of tegoeden.
Binnen de BPR-Coperfin is een geïntegr eerde aanpak van di t
aspec t ui tgewerk t met het oog op een beter e diens tverl ening en
een effici ën ter e en effec tiever e wer king.
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STIM ER
Het proj ec t STI MER heeft to t doel een sys teem te r ealiser en dat
alle func ti onali tei ten inzake boekhouding, inning en i nvordering
omvat. He t is geb aseerd op de pr ocessen di e zijn b eschr even
tijdens de BPR-Cop erfin en slui t nau w aan bij de reeds opges tar te
projecten in he t kader van de Geïntegr eerde Sys tem en
Belas tingen
&
I nvordering,
Douane
&
Ac cijnzen
en
Patrimoniumdocumen tati e, de proj ecten Da tawar ehouse en
beheer van Risico’s evenals de proj ecten van de Thesauri e.
De opdrach t wer d eind 2006 gegund met het oog op een
volledige realisati e in de tweede helft van 2012. De aanpak via
herhaalde
fas es ,
die
ook
binnen
de
ander e
grote
ontwi kkelingsprojecten word t toegepas t en die de mogelijkheid
biedt om de toepassing metter tijd te verrijken, zal ook binnen he t
project STI MER wor den gebruikt.
Projecten 2008
Op
basis
van
de
‘functionali tei tcons olidati e’
fase
ger ealiseerd
in
2007,
voorziet
het
Cop erfin
Onders teuningsplan
2008
in
de
realisati e
van
de
ges electeerde modules ‘eers te fas e’ met het oog op een
gefas eerd ingebrui kname in 2009.
De
volledige
realisati e
van
STI MER
noodzaakt
we ts wijzigingen. Bij de keuze van de modules voor de eers te
fase is b ewus t geop teerd voor deze waarvoor geen (of zeer
minimale) aanpassingen nodig zijn.
Volgende modules zijn voorzi en in deze eers te r ealisati efase:
~

Beslagen & overdr achten (Q1 2009)

~

Roer ende Voor heffing (Q3 2009)

~

Penale boe tes (Q3 2009)

~

Al imenta ti evordering (Q3 2009)

~

Voorafb e taling (Q3 2009)

I n functie van de evoluti e van de eers te fase en de evol uti e
van de privacy- we tgeving wordt voor zien om eind 2008 de
modules voor de tweede fas e te b epalen.

I nvoering van SEPA
De "Single Eur o Payments Ar ea" (SEP A) is een belangrij k Europees
project dat tot doel heef t in Eur opa één ‘b e taalruimte’ te
creër en. Hi er toe worden er Europ es e s tandaarden ingevoerd voor
betalingen
m et
overschrijvingen,
domiciliëringen
en
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betaalkaar ten. Er word t
reglem entair kader .

ook

gewerk t

aan

één

wettelijk

en

De overs tap naar SEP A b e tekent concree t dat i n 2008 naas t de
nati onale ook Europes e betalingssys temen voor overschrijvingen ,
domiciliëringen
en
betaalkaar ten
worden
ingevoerd.
De
betalingen tuss en rekeningen van in SEP A geves tigde banken
worden van dan af beschouwd als ‘domes ti eke’ b etalingen.
Vanaf
2010
zullen
de
b etalingen
door
overs chrijvingen,
domiciliëringen en betaalkaar ten binnen de eurozone enkel nog
via de Europ es e instrum enten en s tructur en geb eur en.

Figuur 25: SEPA zone

SEP A is niet alleen een ui tdaging voor de banken, maar zal voor
alle gebruikers van be taalmiddelen een aanpassing ver gen in de
loop van de migratieperiode 2008-2010.
Betaal - en inningsprocess en moe ten opnieuw worden bekeken en
debi teur en- en credi teur enda tabases zullen moe ten worden
verrijkt m et I B AN en BI C informati e, ook voor de binnenlands e
betalingen.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan 2008
worden de aanpassingen aan de b es taande innings - en
invorderingss ys tem en voor de invoeri ng van SEP A voorzien.
Deze aanpassingen betr effen:
~

Aanpass en r ekeningnummers (I B AN & BI C)

~

Europ ees overschrij vingsformulier
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~

I nkomende en ui tgaande b etalingsbes tanden

De ingebruikname van deze functionali tei t is voorzien vanaf
sep temb er 2008. We vermelden dat de FOD Financiën
hiermee één van de eers te organisati es in België zal zijn die
op SEP A overs chakel t.

E-payment modaliteiten
Elek tronis ch be talen, zo wel via het internet, op basis van een
el ektr onische
overschrijving
of
kredi etkaar ten,
als
lokaal ,
gebruikmakende van betaal terminals, heef t een dominante
posi ti e ingenomen in onze maats chappij. Ook in de interacti e
tuss en de overheid en de burgers en bedrijven is elek tronisch
betal en s teeds meer aan de orde.
De FOD Fedi ct heeft een basisplatfor m ontwi kkeld dat door
alle overheidsdiens ten kan worden geïntegr eerd binnen hun
e-goverment toep assingen.

Figuur 26: Fedict e-payment proces

De integrati e van e-paymen t func ti onali tei t in de e-government
toepassingen van de FOD Financi ën, waaronder Tax-on-web en
My Minfin, maakte he t onder werp ui t van een interne s tudie.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
voorzi en in de integra ti e en b eschikbaars telling van epayment
functionali tei ten
binnen
de
e-governmen t
toepassingen van de FOD Financi ën.
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We ves tigen er de aandacht op da t deze ingebruikname
niet alleen een tec hnisch aspect heeft maar ook een louter
business aspect. Immers, elke financiël e e-trans acti e
betekent ook een relati eve kos t die in r ekening wordt
gebracht door de financi ël e oper ator en. Vooraleer het
platform effecti ef in gebruik kan wor den genom en dienen
hierom tr ent b eleids keuzes te worden gemaakt.

Betaalterminals
Ac tueel wordt er door de b elas ti ngplichtige in een aantal
si tuati es nog s tee ds een betaling in contanten verricht bij de
divers e lokal e kan toren van de FOD Fi nanci ën verspr eid over gans
België (o.a. I nvor dering Directe Bel as tingen & BT W, Douane &
Accijnzen, Regis trati e & Domeinen, …).
Ook in deze si tuati es be teken t het gebruik van el ektr onisch e
betaling,
op
b asis
van
een
zogenaamde
el ektronis che
betaal terminal , een meer accurate en effici ënte afhandeling en
een verhoogde veiligheid.
Deze
diens tverl ening
bean twoordt
daarenboven
ver wach ti ngen van burger en b edrijven.

aan

de

Projecten 2008
Er wordt voorzi en i n de ops tar t van een pilootproj ect met de
ins tallati e van een betaal terminal op 2 pilootsi tes .
We ver wijzen ook in deze contex t naar de noodzakelijke
beleidskeuze inzake transacti ekos ten verbonden aan he t
gebruik van el ek tronische be taalmiddel en (zi e supra).

Telefonische opvolging debiteuren
Een
persoonlijke
benadering
en
een
geïndividualiseerd e
diens tverl ening van de b elas ti ngplichtige maakt deel ui t van de
s tra tegie van de FOD Financiën.
De onders teuning van de b elas tingplichtige me t he t oog op he t
resp ec ter en van zijn fiscale verplichti ngen maakt hi ervan deel ui t.
Vanui t di t persp ecti ef is bijvoorbeeld binnen de e-gover nment
omgeving My Minfin de gep ersonaliseerde fiscal e agenda
opgenomen.
Een aanvull ende diens tverl ening is het proac ti ef contacter en van
de b elas tingplichti ge b etr effende de betaling van zijn even tuele
fiscale schulden. Zoals ook blijkt in de private s ec tor is een
persoonlijk contact via tel efoon vaak een effec ti ever ins trum ent
om op kor te tijd de ui ts taande s chuld te kunnen innen.
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De s tafdiens t I CT voorzi et in de nodige onders teuning voor
de ontwi kkeling en ingebruikname van een opvolgsys teem
voor de tel efonische contacten me t de debi teuren.

e-Deurwaarder
Op 8 juni 2004 werd he t samen wer kingsakkoord onder tekend,
gerich t op de modernis ering en harmonisering van de pr ocedur es
tuss en de I nvordering en de Ger echts deur waarders .
De basis van deze modernis ering is de automa tis ering van de
ui twiss eling van informati e:

 De ui twiss eling van informati e (modulaire informati ebrief voor
de opvolging van de procedur es die zijn toever trou wd aan de
ger echtsdeur waar ders )

 De

ui twiss eling van aktes
el ektr onische handtekening

en

op drachten

op

basis

van

 De identifica ti e en automatis che toewijzing van de b e talingen
ten overs taan van de b etr effende fiscale schuld.
I n 2007 is de functi onele analys e van deze toepassing uitgevoerd ,
in
nauw
overl eg
met
de
ver tegen woordiging
van
de
deur waarders .
Deze toepassing zal op termijn ook moeten aanslui ten op de
geïntegr eerde toe passing voor inning & invordering STI MER (zie
supra).
Projecten 2008
Er
word t
voor zien
da t
–
in
afwach ting
van
de
beschikbaarheid van STI MER – de NKGD een s erver
aanschaft en deze in hun gebou wen plaats t.
Op die server zal een toepassing draaien, gelijk aan de
toepassing die momenteel in he t kantoor der p enal e boeten
An twerp en gebruikt wordt.
De NKGD zorgt voor de aans chaffing van di e softwar e en
zal zorgen voor het onder houd ervan.
De kan tor en der domeinen en/of p enal e boe ten moeten
toegang hebb en to t de s erver zodat gegevens kunnen
worden ui tgewiss el d.
Di t proj ect b ehels t dus alles wa t te maken heef t met de
verbindingen van de kan tor en met de s erver en de
ver wer king van de gegevens .
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Workflow Fiscale Geschillen
I n 2004 werd de ontwikkeling van het Workflo w-project voor
fiscale geschillen ger ealiseerd. Het project b etr ef t alle fiscal e
geschillen, zo wel in he t kader van de dir ecte als indirecte
belas ti ngen.
De basis van het s ys teem is de autom atis ering van de b etr effende
processen. Het b e treft de opbouw van een el ektr onisch dossi er ,
wa t een versnelde doors troming van de informati e to elaat. Di t
leidt to t een b eter e en snell er e di ens tverl ening aan de
burger/belas tingplichtige en een hoger gebruiksgemak voor d e
mede werkers .
I n het kader van het Cop erfin Onders teuningsplan 2007 is de
realisati e van een aantal ui tbr eidingen en verb eteringen van de
workflo w ‘fiscal e geschillen’ opges tar t.
Di t b e tr ef t o.a.:
~

Aanpassing van de toegangsinterface to t de ges chillen
die moeten worden beheerd

~

I denti ficati e van de klachten voor een juis te kwalificati e
van de geschillen

~

Het on twikkel en van een his tori ek voor een be ter e
exploi ta ti e van de gegevens , o.m . i n he t kader van de
dashboards Mississipi

~

I nterac ti e met de grote toepassingsprojecten om o.m . de
dubbele invoering van gegevens te vermijden

~

De integrati e van he t proj ect I denti ty Management,
waarbij he t proj ect wor kflow geschillen werd gelanceerd
vooraleer de keuze werd gemaakt voor deze s trategi e
inzake b escherming van de gegevens toegang

De toepassing is sinds eind 2007 in geb ruik binnen alle centrale en
regional e diens ten van de Adminis trati e van de ondernemings- en
inkoms tenfiscali tei t.
Projecten 2008
Voor 2008 word t de verder e r ealisati e en ingebruikname van
de
voor opges tel de
verb e teringen
en
aanpassi ngen
voorzi en.
Er wordt tevens voorzi en in de eval uati e van de verder e
ui tbr eiding en evol uti e van de toepassing met het oog op
de defini ti e van een lange termijn s trategi e.

Doelgerichte informatie
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Datawarehouse en risicoanalyse
Het proj ect ‘datawar ehous e en risicoanalyse’ b etreft de
implementa ti e van een omgeving van business in telli gence en
data war ehous e – in de eers te fase met be tr ekking to t d e
toepassingsgebi eden ‘na tuurlijke personen’, ‘goederen’ en
‘rech tspers onen’ – ter onders teuning van risicoanalys e, con trol e,
invordering, bijs tand en di ens tverl ening en di t op basis van de
archi tec tuur zoals bepaald in de in 2004 ger ealiseerde
voors tudi es tudi e.
Het proj ect omvat de opbou w van het technologisch platform en
de noodzakelijke s oftwar e. Hier onder wordt de opbouw van de
databank b egr epen, maar ook de implementa ti e van de nodige
ins trumenten voor datamining. Daarnaas t zal de data warehous een datamining-om geving ook de noodzakelijke func ties voor
decision suppor t integr er en.
Met b etr ekking tot de ver wer king van pers oonsgegevens
door de FOD Financiën o.a. in het kader van het pr oject
‘datawar ehous e
en
risicoanalys e’
is
de
Belgische
regelgeving inzake b es cherming van de p ersoonl ijke
levenssfeer van toepassing en moet bijgevolg volledig
worden nagel eefd door de FOD Financiën.
I n 2005 is een werkgroep opgericht, de Wor king Group
Privacy, di e is samenges teld ui t 4 ambtenar en di e de
vers chillende
enti tei ten
ver tegenwoor digen
en
3
universi tairen. Hun opdrach t is he t in goed banen leiden van
de nal eving van de privacy door de FOD Financiën.
Zij werken, in nauwe samen wer king met de vers chillende
en ti tei ten binnen de FOD Financi ën, de verantwoordel ijken
van de pr ojecten Cop erfin en he t team verantwoordelijk
voor he t proj ect ‘data war ehous e’, aan een voorontwerp
van we t, di e binnen het kader van de we t op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
desb etr effende Europes e rich tlijn, de gemeens chapp elijke
grondslag
moet
vormen
voor
de
ver werking
van
persoonsgegevens
binnen
de
FOD
Financi ën.
De
beschikbaarheid van deze we t i s cruciaal voor de
ingebruikname van het proj ect ‘da tawar ehous e’.
Het proj ec t is in 2005 toegewezen, de implementering van de
omgeving
is
in tegraal
ger ealiseerd.
De
eers te
rel eas e
(toepassingsgebi ed natuurlijke pers onen) is in ui tvoering, he t
toepassingsgebi ed goeder en is in voor ber eiding.
Projecten 2008
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In func tie van de bes chikbaarheid van het noodzakelijke
we ttelijke kader (zie supra) is de ingebruikname van de
eers te fas e van het projec t voor zien in 2008.
De tweede fase van het proj ect ‘data war ehous e en
risicoanalyse’
betr ef t
de
toepassingsgebieden
‘Ondernemingen’,
‘I nvordering
patrimonium’
en
‘Par ti culier en en ander en’.
I niti eel was de aanbes teding en de gunning van deze fase
reeds voorzi en i n 2007. Rekening houdende met de
ver traging binnen de eers te fas e van het proj ect, is b eslis t
de aanb es teding p as in 2008 op te s tar ten.
Di t ui ts tel maakt he t mogelijk om de ini ti ël e scope ui t te
breiden met ni euwe el emen ten waaronder he t anoniem
maken van de gegevens , zoals gevr aagd in het kader van
de b es cherming van de p ersoonlij ke l evenssfeer , en de
veiligheidsr eleas e van Douane & Acci jnzen.

CSPbis
Oorspronkelijk was voorzi en in een automatis che s coring van d e
Douane & Accijnzen aangiftes in de toepassing Paperless
Douane. Door veelvuldige change r eques ts is het evenwel nie t
meer mogelijk om deze s coring binnen PLD A te voorzien.
Al s oplossing wor dt de in tegra ti e van de s tandaard software
CSPbis vooropges teld. De CSPbis softwar e zal , na verder e
ontwi kkeling, zorgen voor een automatische scoring van de
aangiftes
op
b asis
van
modellen/fil ters/sel ecti elijnen
die
aangel everd worden door de risicob eheer wer king.
Het voorzi ene geb ruik van CSPbis voor de Douane & Accijnzen
kan als volgt worden samengeva t:

 he t implementer en van filters (progr amatie tabell en) op basis
van risicoprofiel en

 he t simuler en van deze fil ters op data ui t he t DWH (enkel in
prototyping omgeving)

 he t

r eal- tim e s coren van aangif te n (i .e.
programmati etab ellen)
op
ins tructi e
(geau tomatis eerd)

toepass en van
van
PLD A

 he t associ ëren van referenti es naar control emodellen me t
gescoorde aangiften.
I n die zin onders teun t de CSPbis softwar e de werking van he t
risicobeheer binnen de Adminis tra ti e van Douane & Acci jnzen.
Door gebruikmaking van CSPbis , of enig ander e s electi etool ,
wordt voldaan aan de verplichtingen die het gevolg zi jn van de
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Verordeningen 648/2005 en 1875/2006 voor de punten
betr ekking to t he t sel ec ter en door middel van risicoanalyse.

met

Projecten 2008
Binnen he t Coper fin Onders teuningsplan 2008 wordt de
aanschaf en ingeb ruikname van de CSPbis softwar e voor de
Adminis tra ti e van Douane & Accijnzen voorzi en.

Federale Overheidsdienst Financiën

ondersteuningsplan 2008

C ase study
De “cas e-s tudy” houdt verband met de invoering van een
project-gerich te aanpak om specifieke gevallen, die we “cas es ”
noemen, te b ehandel en en zo de amb tenar en te ondersteunen
bij het b ehandel en van deze zaken. Het kan hi er gaan over een
dossier , of over een aangel egenhei d die vers chillende acti es
ver eis t. Er kunnen ook vers chillende enti tei ten m ee belas t worden.
Deze “cas es” kunnen verschillende vormen aannemen: ui t te
voer en control es , fraudezaken di e behandeld moeten worden ,
een bedrag dat ingevorderd moet worden, een acte van
onteigening die op ges teld moet worden, geschillen, … Di t thema
vorm t samen m et de thema’s “geïntegreerde ver wer king” en
“Bijs tand, control e, inning en informati e” de kern van de
operationele activitei ten.
“Geïntegr eerde
ver wer king”
heef t
b e trekking
op
s tandaardac tivi tei ten, “Bijs tand, contr ole, inning en informati e”
richt zich eerder op onderzoek en analytis che activi tei ten waar
he t thema “Cas e-s tudy” zich eerder toespi ts t op de op erationel e
activi tei ten di e buiten he t s tandaardkader vallen.
Het invoeren van deze aanpak ver eis t ook da t voor een dergelijke
“cas e” obj ec ti even ges teld moeten worden, een planning moe t
worden gemaakt, amb tenar en b elas t moe ten worden met he t
behandel en van deze cas e en he t opvolgen van de voor tgang .
Op basis van deze opvolging kan de s trategi e die werd
ui tgetekend voor deze “cas e” eventueel bijges tuurd worden of
kan er beslis t worden om de ver werki ng s top te zetten. Afhankelijk
van he t typ e van de “cas e” komen deze vers chillende etapp es
meer of minder ui tgebr eid aan bod.
De amb tenar en di e me t deze afhandeling b elas t worden kunnen
terugvall en op onders teuning vanui t verschillende hoeken: ze
krijgen de gegevens , informati e en “intelligence” aangel everd
die ze nodig heb ben voor he t behandel en van de zaak, de
hulpmiddelen late n hen toe hun wer k te s tructur er en en ze
worden b egeleid over de verschillende etapp es heen. Verder
krijgen ze ook de nodige kennis toever tr ouwd (die eventueel werd
opgebou wd bij he t behandel en van vorige zaken ).

Kennisbeheer
De ui tvoering van de ui teenlopende taken van de FOD Financiën
is gebaseerd op zeer specifieke en gesp ecialiseerde kennis . Deze
kennis
moet
p ermanen t
ver der
ontwikkeld
wo rden
en
overgedragen worden aan alle amb tenaren van de FOD
Financiën.
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Dat b etekent in concr eto dat alle informati e en documen tati e op
he t vlak van kennis die voor de amb tenaren r elevant is op
zodanige wijze wo rdt georganiseerd, bewerk t en ter b eschikking
ges teld, dat enerzi jds de kennis binnen de overheidsdi ens t wordt
bewaard en door gegeven en anderzijds de ambtenaar word t
onders teund bij een effici ën te en effecti eve taakui toefening.
De FOD Financi ën heef t b eslis t om daar toe een cen traal platform
voor Kennisbeheer te definiër en dat op termijn de enige bron
moet worden voor alle informati e, di e ni et r echts treeks is
gekoppeld aan een b es taande toepassing binnen de FOD, en
voor elk ni et of slechts half ges tructur eerd documen t.
Di t platform heeft tot doel om :

 Al le

nuttige
documentati e
en
informati e
(wetten ,
reglem entair e bes lui ten, circulaires , commentaar , studies ,
rechtspraak, r ech ts leer , …) ges tructur eerd op te nemen

 Deze informatie te screenen en onmiddellijk ter b eschikki ng te
s tell en van de amb tenar en
hebb en bij di e informati e
kenniskanaal )

di e een r echts treeks b elang
(doelgroepgerich t – digi taal

 Te zorgen da t alle amb tenar en een eenvormig s tandpun t
kunnen ver tol ken,

 Te zorgen dat de informati e en docum en tati e up-to-date is,
 Deze informati e ook op een gefil ter de en ‘gevulgariseerde’
manier klaar te m aken voor de communicati e-afdeling die ze
ex ter n kan versprei den,

 Al s kennisdatabank te dienen voor alle amb tenar en,
 Al s snel opzoekmedium te di enen voor het con tac t center .
I n 2006 werd, in lij n met de s tandaard ges truc tur eerde aanpak,
de voors tudi e ‘Kennisbeheer’ ui tgevoerd.
De voor opges teld functi onele, modul aire, ar chi tec tuur wordt in
volgend s chema samengevat:
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Figuur 27: functionele architectuur Kennisbeheer

De archi tec tuur voorzi et tevens in de mogelijkheid van een
interface me t ander e s ys tem en, zoals risicobeheer , MKDV, eLearning, STI R, STI P AD, STI MER, Wor kflow Fiscal e ges chillen en
Paperless Douane met de bedoeling een b es taande kennisbron te
koppel en aan deze externe b eheerssys temen.
Er is beslis t om di t uni eke kennisb eheersys teem gefas eerd te
realiser en.
De eers te fas e is opges tar t in 2007. Deze fas e omvat

 De kennisdatabank,
 De

volledige migrati e
gegevensbronnen,

 De

tools
voor
documentb eheer )

van

he t

de

bes taande

b eheer

kennis-

(kennisdatabank

en
en

 Een zoek tool
 De webin terface voor het ter b eschikking s tellen van de
inhoud van deze kennisbank

 Een push- en pullsys teem .
Projecten 2008
Voor 2008 wordt voorzi en in de verder e realisati e en in de
onders teuning van de b es taande sys temen in afwachting
van de b eschikbaarheid van deze nieuwe kennisbank.
De volledige b es chikbaarheid
voorzi en midden 2009.

van

deze
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Collaboratief platform & dossierbeheer
CAM ADA
I n juni 2004 werd binnen de Adminis trati e der Douane & Accijnzen
he t modernis eringsproject C AM AD A opges tar t me t he t oog op de
actualisering van de missiedefini ti e en werkme thodes van de
opsporingsdiens ten
in
functi e
van
de
gewijzigde
omgevingsfac tor en (aard van de fraude, inter national e contex t,
nieuwe me thodes van onderzoek, …).
Hierui t zijn ni euwe wer k- en managementprocessen voor tgevloeid
die moeten l eiden to t een éénvormige aans turing en opvolging,
transparanti e over de wer king en een verhoging van de
performanti e
door
o.a.
kor ter e
doorloop tijden
van
onderzoeks dossiers .
Het b eheer van de ‘cas es ’ veronders tel t een geïntegr eer d beheer
van de informati e die in de onderzoekdossiers wor dt op genomen
en een effici ënt aanwenden van de b eschikbare r esour ces .
Projecten 2008
Er word t voorzi en i n de ontwi kkeling en ingebruikname van
de toepassing ‘casemanagemen t’ op basis van de
gedefini eerde functionali tei tb ehoefte .

Collaboratief platform
Het is de b edoeling om een collaborati ef platform gefaseerd ter
beschikking te s tellen aan meerder e di ens ten binnen de
organisati e in aans lui ting op de resul taten van de proefprojecten
die in de voorbije j aren zijn gerealis eerd.
Di t collaborati ef p latform maakt deel ui t van de geïn tegr eerde
kennisbeheer architec tuur (zi e supra).
Projecten 2008
Het
Cop erfin
Onders teuningsplan
2008
voorzie t
een
pilootproj ect binnen de gans e BBI in het kader van de
opmaak en het ter beschikking s tellen van vooronderzoek- ,
zaak- en con tr oleverslagen.
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Workmanagement – dossieropvolgingsysteem
Binnen vers chillende di ens ten geb eur t de afhandeling van
specifi eke dossi ers op basis van een welb epaald ges tr uctur eerd
proces . Op heden zijn deze dossi ers veelal papierendossiers .
Op basis van de b es taande pijler ‘enterpris e conten t and business
process managemen t’, is he t de b edoeling om gefas eerd in de
tijd
deze
dossieropvolging
en
de
aans turing
van
de
wer kzaamheden op geautomatiseerde wijze te voer en.
Projecten 2008
Er wordt binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsp lan
2008 voorzi en om een pilootpr oj ec t te s tar ten binnen de
en ti tei t Belas tingen & I nvorderingen.
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C onsistente reglementering
Wanneer men wil evoluer en naar een klantgerichte aanpak, dan
is het noodzakelijk dat de we tgeving, en meer b epaald de
reglem entering, coherenter en consis ten ter wordt. Om de
wer koms tandigheden van de amb te naren te verb eter en is het
nodig
de
l ees baarheid
en
toepasbaarheid
van
deze
reglem entering te verb eter en.
Eers t en vooral moet de regl ementering coher en ter gemaak t
worden en moe ten de defini ties uniform en duidelijk zijn. De
bepalingen mogen geen tegens tri jdig ui tademen. Di t doel
noodzaakt een gezamenlijke aanpak. Dat is meteen ook de reden
waar om het ui tb ouwen van deze reglementering voor de
vers chillende
functionel e
domeinen
gecentralis eerd
moet
worden, wat het oprichten van een s tafdi ens t FEO (Functionele
Exp er tise en Onder s teuning) nodig maakt voor de belas ti ngen, de
invordering
en
de
patrimoniumdocumenta tie.
Of
deze
objecti even gehaald worden of ni et hangt eveneens af van wat
er ver wezenlijk t kan worden op Europees en supranati onaal vlak
en van wa t de federale of regional e we tgever kan aanbieden.
Coher en tie
en
consis ten ti e
verei sen
ook
een
duurzame
reglem entering. Er kan slechts een vernuftige wetgeving
ui tge wer kt wor den na analyse, s tudie en gede tailleerde
ontwi kkeling binnen een gespecialiseerde eenheid van de FOD
Financiën (s tafdiens t FEO ). Al vor ens te besliss en moe t er overl eg
gepleegd worden met de verschillende poli ti eke ins tanti es
(federaal , r egionaal, Europ ees niveau).
Ook de diens ten di e ac tief zijn op he t terr ein, de s takeholders en
de economische exp er ten moeten betrokken worden bij he t
toe ts en van de toepasbaarheid. Hun ervaringen, voors tellen en
ideeën moeten de poli ti ek in haar voorber eidingen helpen om to t
een b eter e regl emen tering en ui tvoer ing te kom en.
Het oog voor kwali tei t moe t leiden to t een kwali tati ef
hoogs taandere r eglementering di e op de koop toe ook nog
s tabi eler is . Een p ermanen te opvolging moet toelaten om de
doel tr effendheid en effici ënti e van de genomen maatr egelen te
con trol eren.
Coher en tie en consis tenti e zijn ook sleu tel woorden bij de
toepassing van deze r eglem enter ing. He t opmaken van
commentaar , het nem en van p rincipeb eslissingen en de
ui tvoering
van
deze
regl emen tering
moet
eveneens
gecentraliseerd en geïntegr eerd wor den, wa t voor een vers terk te
gelijkheid en een groter juridisch veiligheidsgevoel moe t zorgen.
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I mago
Wanneer we het imago van de FOD Fi nanci ën wens en te wijzigen,
dan mogen we ons niet bas er en op een p ersoonlijke visie en op
onze eigen s tra tegische inten ties . We mogen ons ni et baser en op
datgene waarmee ons imago over een zou moe ten kom en maar
we moeten eerder aandach t s chenken aan het onderzoeken van:

 datgene wat de verschillende burgers , klanten en bedrijven
ver wach ten van de FOD Financi ën en wat zij omschrijven als
een op timale gebruikers ervaring = visie van de klant,

 datgene wat de mede werkers en het managem ent van de
FOD Financiën omschrijven als een ideaal imago = visie van de
ervar en medewer kers ,

 de manier waarop ander e organisati es en minis teri es van
Financiën zi ch profi leren = vergelijkende b enchmark.
Het is inderdaad een fei t da t wanneer men zi ch bas eer t op zijn
eigen
visie
en
s trategi e
er
een
op erationeel
model
(exploi ta ti epr oces ), een marketingm odel (i n het bijzonder voor
wa t de communicati e r ond het imago b etr eft) en een cul tuur
(houding
en
gewoon tes )
opgebouwd
worden
die
nie t
noodzakelijk s tr oken met he t imago dat men wil b erei ken.
Di t zijn immers zaken di e in eers te ins tanti e tot het domei n
behor en van de diens t di e zich bezig houdt met het ui tzetten van
de organisati es tra tegi e en nie t van de di ens t di e zich bezig houdt
met het imago.
Verder is het ook zo dat alle asp ec te n die hierboven beschr even
worden een andere oorsprong kennen (de organisati estrategi e
tegenover de posi tionering van het imago) en deze daar door ni et
noodzakelijk leiden to t een concr ete ervaring di e een invloed
heef t op de manier waarop he t p ersoneel / de klanten het
gewens te imago aanvoel t.
Aangezien de klantenervaring, de ervaring van de wer knemers en
de b enchmark (vergelijking met de to be – toes tand) de basis
vormen voor de ontwikkeling van een s trategi e en een visie op
wa t de gewens te identi tei t moe t worden van de onderneming,
worden he t op er ationeel model , he t marketingmodel en de
ondernemingscul tuur automatisch op mekaar afges temd.
Di t laat toe om over de verschillende contacten tussen de
organisati e en de klant/ werknemer heen, een consis ten t
merkimago op te bouwen.
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Aandacht voor de media
De m edia spelen een belangrijke rol in de beel dvorming,
betr effende onze diens ten bij de burger en de b edrijven.
Berich tgeving
over
onze
eigen
organisatie
en
onze
diens tverl ening maar ook beri chtgeving om tr ent ver wante
thema’s en/of organisati es in binnen- en bui tenland beïnvloeden
de p ercep ti e van de belas tingplich tige.

Elektronisch persoverzicht
De s tudie- en documentati edi ens t analys eer t dagelijks de
belangrijks te ges chr even media. De rel evan te ar tikels en
vermeldingen wor den samengebracht in een pers overzicht dat
aan alle l eidinggevenden en b elanghebb enden binnen de FOD
Financiën wordt b ezorgd.
Deze manuel e werk wij ze is niet alleen arb eidsintensief maar
betekent ook een ver tragende fac tor bij he t ter b eschikking
s tell en van het p ersover zicht wat in het bijzonder bij crisissi tuati es
een aandachtspunt is .
Projecten 2008
Binnen he t Coper fin Onders teuningsplan 2008 wordt de
realisati e en de ingebruikname van een toepassing voor de
opmaak en dis tributi e van een el ektr onisch p ersoverzi cht
voorzi en.
Het corr ec t b ehandel en
maakt hi er deel van ui t.

van

eventuele
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C ontinuïteit bestaande bedrijfstoepassingen
Entiteit Belastingen & Invorderingen
Migratie toepassingen BBI
Een aan tal van de b es taande toep assingen voor de Bijzondere
Belas ting I nspecti e s teunen op ander e technologieën dan de
bes taande I CT pijlers binnen de FOD Fi nanci ën.
Het is de b edoeling dat op termijn al le toepassingen s teunen op
de fundam enten en s tandaarden van de FOD. Bijgevolg is de
migrati e van de b es taande toepassi ngen van de BBI die s teunen
op het Oracle platform naar de DB2 omgeving aan de or de.
Het b etr eft:

 SBST AT : s tatis ti eken en werkplannen van de BBI
 AFERST AT : s tatis ti eken en werkplannen van de AOI F
 CONTENT: juridische geschillen opvol ging
 OBO: ‘ordebur eau’ van de BBI (Hoofdbes tuur )
 ETR ANG:

ui twi ssel ing
administra ti es

van

informati e

me t

bui tenlandse

 JUBI : kennisgevingen aan en door he t gerech t
 LCF-B ASE: con trol e-informati e (zaken, dossiers , p ersonen).
Projecten 2008
Deze migrati e is niet kunnen worden opges tar t in 2007
om wille van gewijzi gde priori tei ten.
Binnen he t Cop erfin Onders teuningsp lan 2008 is de ops tar t
van deze migrati e opnieu w opgenomen.

Aftrekbare giften
Een aantal ins tellingen en/of ver eni gingen zijn gemachtigd om
fiscaal aftr ekbare giften te ontvangen en hier voor een attes t voor
de b elas tingaftr ek ui t te r eiken.
De b es taande databank, waarin deze er kende organisati es
worden beheerd en opgevolgd, beantwoord t ni et aan de
geldende s tandaar den en fundam enten van de FOD Financiën.
Projecten 2008
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Binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan wordt
voorzi en in de r ealisati e van deze databank op basis van de
toepasbare s tandaard (DB2)

Opslagcapaciteit bestaande toepassingen BBI
De b es chikbare gegevens binnen de bes taande toep assingen
(SB-S ta t, LCFB, zaak- en control everslag) br eiden con tinu ui t. De
bes taande opslagcapaci tei t is niet langer afges tem d op de
behoef te op kor te en middellange ter mijn.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan wordt
voorzi en in een ruimere opslagcapaci tei t, bij voorkeur op
een centraal platform.
Er word t tevens voorzi en in het b eheer en de b eveiliging
ervan.

Entiteit Patrimoniumdocumentatie
Huurcontracten
Vanaf 1 januari 2007 is de verhuurder verplich t om het
huurcontrac t van een onroer end goed da t ui tslui tend bes temd is
voor de huisves ting van een gezin of van één p ersoon kos teloos
te laten r egis trer en. Het huurcontract krijgt door de regis trati e
een zogenaamde ‘vas te da tum’. Bovendi en word t he t contrac t
‘bindend voor derde par tij en’.
Er wordt voorzi en in verschillende mogelijkheden
huurcontrac t aan te bieden aan he t r egis trati ekan toor :

om

het

 De verhuurder scant he t huur contract onder tekend door beide
par tij en in, en mailt deze digi tale kopi e in PFD-formaat
(P or tabl e
Document
Format)
naar
het
bevoegde
regis trati ekan toor .

 De verhuurder s tuur t het huurcontract onder tekend door beide
par tij en via de pos t op naar het bevoegde r egis tratiekantoor .

 De verhuurder ver zendt he t huur contract onder tekend door
beide par tij en aan he t b evoegde regi s tra ti ekantoor per fax.

 De ver huurder meldt zi ch p ersoonlijk aan bij het b evoegde
regis trati ekan toor
beide par tij en.

met het huur con tract onder tekend
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I n 2007 is het pr oject met he t oog op de ontwi kkeling en
ingebruikname van een (cen traal ) datab es tand voor de opslag
en exploi tati e van de essenti ële infor matie van he t huurcon tract
opges tar t.
Er is ges tar t m et ee n analys eproj ec t o.m. over de identifi cati e van
huurder en verhuurder op basis van he t na ti onaal nummer, de
identifi catie van het gehuurde goed, de begin- en einddata van
he t contract, de huurprijs, de indexeringsmodali tei ten, de extra
modali tei ten of kos ten, de verdeling van de wer ken, de
voor waarden in geval van eigenaar , …
De r egis trati e en el ek tronische handte kening op basis van de e-I D
maken eveneens deel ui t van deze s tudie die de op deling in
fasen, het budget en de timing voor ui tvoering zal bes tuder en.
Projecten 2008
Er wordt voorzi en i n de nodige onder s teuning voor de s tar t
van de r ealisati e – op basis van hoger vermelde analys e - en
ingebruikname van hogervermelde databank.
De infras tructuur voor he t inscannen van de huur con tracten
maakt deel ui t van he t proj ect.

Economische Boekhouding
Het pr oj ec t ‘Economische Boekhouding’ is gerich t op het
invoer en van een geïnformatiseerd boekhouds ys teem voor de
en ti tei t Patrimoniumdocumenta ti e dat:

 Voldoe t aan alle ver eis ten van een algemene, economische,
dubbele boekhouding,

 I n staa t is de nodige s tatis tis che rappor tering te verzorgen,
 Op

termijn kan
component.

ui tgebr eid

worden

met

een

analytische

Er is in 2007 ges tar t met de specifieke behoef tenb epaling voor de
en ti tei t Patrimoniumdocumenta ti e.
Projecten 2008
I n functi e van deze behoef teb epaling en de aanslui ting op
he t proj ec t Fedcom (federaal boekhouds ys teem ) zal de
verder e planning worden ui tgewe rkt. De s tafdiens t ICT
voorzi et daar toe de nodige technische onders teuning.
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Stockbeheer
De Patrimoniumdiens ten s taan in voor de ver koop van divers e
roer ende goeder en. Deze goeder en worden aan de ontvanger
van he t lokale, des betr effende, kan toor overgemaakt.
Het vlotte b eheer van deze goeder en omvat de noodzaak van
een snelle en unieke identifica ti e van de goeder en. Het gebruik
van barcodes is hiervoor aange wezen.
Het proj ect is opges tar t in 2007.
Projecten 2008
Het Cop erfin Onders teuningsplan 2008 voorzi et in de
verder e ontwikkeling van de b eheers toepassing en de
integra ti e
van
barcode
functionali tei t
(gener er en,
afdrukken en lezen) en de ins tallati e van de noodzakelijke
hard- en sof twar e in de kantor en van de r egis trati e en
domeinen.

Uitbreiding toegang kadastrale leggers
Het proj ect ‘ web toegang kadas tral e leggers’ voorzi et in de onlin e
raadpleging via het in tranet van de kadas trale l egger s door de
Directe Belas ti ngen.
Er is beslis t om toegang tot deze informati e te verl enen aan
ander e par tners zoals de notarissen, de gemeen ten en ander e
par tij en. Er wordt daarnaas t voorzi en om p ercel en en eigenaars
op te zoeken vanui t ander e toepassingen, zoals Cadmap , Urbain,
huurcontrac ten of T AXI . De ui tbr eiding van het project URB AI N
voorzi et derhalve i n de mogelijkheid om de b etr effende per cel en
online te kunnen selec ter en.
Projecten 2008
Binnen het Cop erfin Onders teuningsplan 2008 wordt
voorzi en in de ver der e r ealisati e van he t in 2007 opges tar te
project.
Er word t voor zien om de online (b eveiligde) raadpl eging
van de kadas tral e leggers ui t te brei den to t de notaris sen.
Het is hierbij de bedoeling om (op termijn) ook he t
kadas traal plan te kunnen raadpl egen op basis van de
automatis che kopp eling tuss en de kadas tral e leggers en he t
kadas traal plan.
Deze
toegang
wordt
ook
voorzien
voor
gemeen tebes tur en en ander e overhei dsdiens ten.
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De ui ttr eks els ui t het kadas trale r egister en het kadas tr ale
plan zullen worden afgelever d onder de vorm van een pdfdocument dat een el ektr onische handtekening draagt.

Archiveren Microfiches
Binnen de divers e kantor en van de Patrimoniumdocumentati e
bes taat een ui tgebreid archi ef aan kadas trale microfi ches . He t
gebruik van deze informati e op basis van de microfi ches ken t
heel wat b ep erkingen.
Het is de
archiver en.

b edoeling

om

deze

microfiches

elektr onisch

te

Projecten 2008
De
s tafdiens t
onders teuning.

I CT

voorzi et

de

nodige

techni sche

Voorstudie scanning oude hypotheekregisters
De ‘oude’ hypoth eekr egis ters b etr effende de p eriode voor 2002
(i ngebruikname van het s ys teem hypotheekb ewaringen) maken
deel ui t van he t belangrijk archief aan patrimoniumgegevens .
Het is de b edoeling om deze informati e op termijn te ontslui ten en
te vrij war en door he t digi taliser en ervan. He t b etref t miljoenen
pagina’s die versp reid over de vers chillende hypo theekkantor en
worden b ewaard.
Deze voors tudi e heeft to t doel om de mogelijkheden en d e
aange wezen s trate gie te b epal en.
Projecten 2008
De
s tafdiens t
onders teuning.

I CT

voorzi et

de

nodige

techni sche

Hernieuwing Mainframes
De b es taande toepassingen zijn in het verleden gebouwd binnen
een paradigma van een COBOL ontwikkeling op een gesloten
platform
met
proprietaire
softwar e
(op erating
sys tem ,
transacti emoni tor en en databas emanagemen tsys tem en).
Er zijn momenteel nog s teeds 3 mainframetyp es in gebrui k.
~

BS 2000 Fuji tsu Siemens
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De BS2000 mainframes (1 voor produc ti e en 1 voor
backup ) van de leverancier Fuji tsu Si emens Computer s
worden in hoofdzaak gebruikt voor de applicati es van
BT W en Regis trati e en Domeinen. Daarnaas t is ook de
toepassing « Diens t voor alimentati evorderingen »
grotendeels op deze mainframe geïmplemen teer d.
Vanop di t platfor m worden ook gegevens gel everd aan
de lids ta ten van de Europ es e Gemeenschap door middel
van de toepassing VI ES (V AT I nformation Exchange
Sys tem ).
Sommige func ti onali tei ten op de BS2000 mainframe zij n
toegankelijk
via
het
CCFF
communicati eplatform
(consul ta tie s chulden).
~

Mainframe GCOS 8 Bull
De GCOS8 mainframes (1 voor pr oduc ti e en 1 voor
ontwi kkeling, tes t en backup ) van de leveranci er BULL
wordt gebruikt voor de cen trale infor maticatoepassingen
van
de
domeinen
Al gemeen
Secr etariaat
(p ersoneelsb eheer ), Douane en Acc ijnzen (S ADBEL en
goeder encomp tabi li tei t),
Directe
Belas tingen/ AOI F
(ver wer king
van
Personenb elas ting,
Vennoots chapsb elas ting,
Roer ende
voorheffing,
Onroer ende
voorheffing,
voorafb etalingen,
ger egis tr eerde aannem ers , enz) en I nvordering (I CPC,
ver wer king van de ui tgaven, toe kenningen aan de
gemeen ten, b edrijfsvoorheffing).
De m ees te toep assingen zijn
communicati eplatform CCFF.

toe gankelijk

via

het

Vanop di t platfor m worden gegevens geleverd aan de
lids taten van de Europ ese Gemeenschap door middel
van de toepassing CCN/CSI
~

Mainframe VM/VSE I BM
De I BM mainframes (1 voor pr oduc ti e en 1 voor backup )
van de leveranci er I BM wordt gebruikt voor de cen trale
informatica toepass ingen van de domeinen kadas ter
(b eheer van het onroer ende patrimonium), regis tra ti e
(b eheer losse r ekeningen) en thes aurie (b e talingen,
beheer van de schatkis t).
Sommige functionali tei ten op de I BM VM/VSE mainframe
zijn toegankelijk via he t CCFF communicatieplatfor m
(consul ta tie kadas trale leggers )

Een s ys tematis che heron twikkeling van de functionali tei ten,
waarbij
r ekening
word t
gehouden
m et
de
eisen
van
klantvriendelijkheid en geïn tegrer eer de aanpak, is tij dens de
Cop er Fin BPR gefor muleerd als s tra tegische visie.
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Hierbij werd een nieuw paradigma voor applicati e-ontwi kkeling
geformuleerd da t een J AV A ontwi kkelingsomgeving centraal s tel t
en waarbij verplicht gebruik gemaakt word t van een aantal
technologische en methodologische fundamenten.
Voor alle mainframeplatformen zijn er daarom i nmiddels
projecten b ezig met als doel de app licati es van deze p latformen
te her ontwi kkel en volgens de geïntegr eerde aanpak van
Cop er Fin.
De con trac ten van deze mainframes lopen af in de komende 12
to t 24 maanden en een aangepas te benadering dringt zi ch op
waarbij ener zijds rekening wordt gehouden met de ver minderde
behoef te (i n gevol ge de migrati e en/of heron twikkeling van de
bes taande toepassingen en de ingebruikname van de nieuwe
geïntegr eerde toepassingen) en anderzijds de continuï tei t van d e
bes taande toepas singen wor dt verzekerd in functi e van de
loop tijd van de modernis eringsprojec ten.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
de ui twerking van een globaal ‘ui tfas eringscenario’ voor de
3 typ es mainframe voorzi en. Di t omvat in concr eto :
~

een
volledige
en
gede tailleerde
inven taris
toepassingen en informati e-ui twiss elingen

~

een gede tailleer de s tra tegie to t verni euwing van de
applicati efunctionali tei t (applica ti e p er applicati e).

~

de duur tijd van de verni euwings operati e

~

een gedetailleerde technis che beschrijving van de
inves teringen di e nodig zijn om de con ti nui tei t van de
wer kzaamheden
te
kunnen
waarborgen
en
di t
ui tfas eringscenario te kunnen realiser en.

Op basis van deze scenario’s zullen vervolgens
resp ec ti evelijke over eenkoms ten wor den afgesloten.

van

de

Stratenboek
Het ‘S tratenboek’ is een central e toepassing die alle gegevens
met b etr ekking tot de compe tenci es , de verantwoor delijkheden
en de s tructur en van de organisati e bevat.
Deze
informatie
word t
aangewend
binnen
bes taand e
toepassingen,
bijvoorbeeld
om
de
hi ër archische
veran twoordelijkheid vas t te s tellen of om de toe gang to t
bepaalde gegevens mogelijk te maken, en wordt eveneens ter
beschikking
ges teld
van
de
belas ti ngplichti ge
hetzij
gep ersonaliseerd binnen My Minfin he tzij generiek via een
zoekopdracht.
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Projecten 2008
Er wordt voor zien om deze toepassing opnieu w te
ontwi kkelen op basis van de geldende s tandaarden en I CTarchi tec tuur van de FOD Financiën en in functi e van de
nieuwe gebruiksb ehoeften.
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O rganisatie-omkadering en -ondersteuning
Personeel & Organisatie
e-HR platform
De
Minis terraad
van
17
maar t
2006
beslis te
een
over heids opdrach t voor de implementati e van een globale
oplossing voor de i nformatis ering van de process en inzake human
resour ce management, die gem eenschapp elijk zijn voor alle
FOD’s en POD’s , ui t te schrijven. De FOD P&O leidt di t proj ect, m et
mede werking van de s tafdiens ten P&O van de verschillende
deelnemende FOD’s .
Het b e treft een i ns tr ument voor p ersoneels - en budgetb eheer
bes taande ui t een moduleerbare databank met tr ansversal e
gegevens di e op een geac tualiseer de en b etrou wbar e manier
worden verzameld.
De volledige r ealisati e van deze implementa ti e word t voorzi en
binnen de periode 2007-2012.
Projecten 2008
De s tafdiens t I CT voorzi et in het kader van di t proj ect de
nodige technis che onders teuning, op de eers te plaats wa t
betr ef t
de
ter beschikkings telling
van
de
nodige
personeelsgegevens en de overdracht van de b es taande
bes tanden binnen de DB-PERS omgeving naar het nieuwe
federal e platform .
Bovendien wor dt reeds geanti cipeerd op de gel eidelijke
afbouw van de bes taande applicaties , di t in afwachting
van de volledige overname door het nieuwe e-HR platform.
Het zal hi erbij van cruciaal belang zi jn om de gegevens in
beide sys tem en gedurende de overgangsperiode consisten t
te houden.

Pers-Assist
Pers (A)s sis t is een web toepassing die toelaat all e aanafwezigheden van het p ersoneel online te r egis tr er en en
ver wer ken. Het laat toe om een éénduidig beeld te krijgen op
effecti eve pr es taties en de analytis che weergave van
ver wante kos ten.
Projecten 2008
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Nada t
in
2007
alle
diens ten
van
de
Patrimoniumdocumen tati e deze to epassing in geb ruik
hebb en genomen, is in 2008 de verdere ui tbr eiding voor zien
naar alle central e diens ten en lokal e diens ten van o.a. de
Adminis tra ti e van de ondernemings- en inkoms tenfiscali tei t

e-learning
Het proj ec t e-l earning betr effende de s tandaard opl eidingen in
bureauti ca, talen en informati ca wer d in 2005 opgestar t en is in
volle ui tvoering. Het proj ect geeft aan 4.000 mede werkers de
kans zich te vormen of verder te vervolmaken via het in tranet.
De
opl eidingsmodules
‘Blended
Learning’
(gecombineerde
opleidingen waar bij e-l earning en klassieke cursuss en worden
geïntegr eerd) rond specifi eke thema’s, eigen aan de FOD
Financiën (bijvoor beeld fiscali tei t), werden intern on twi kkeld en
zijn ter b es chikking ges teld aan het doelpubliek sinds he t eers te
trimes ter 2007.
Eveneens
is
de
opleidingsinhoud
die
werd
ui tb es tee d
(Adminis trati ef r echt, de Wer eld van mijnheer en mevrouw
Belas tingen), ter beschikking ges teld.
I n 2007 is de aanb es teding voor de verder ze tting van het pr oj ec t
opges tar t. Het luik Learning Managemen t Sys tem (over eenkoms tig
met het l ot 1 van de opdracht) is voor een jaar verl engd (m et
mogelijkheid to t verlenging van een jaar ).
Het cursusaanbod (lot 3 van de opdracht) is aangepas t
(op nemen van nieuwe bur eau ti cacursussen voor het vervol g
Office 2003 en nieuwe taalcursussen).
Projecten 2008
I n 2008 wor dt de ops tar t en r ealisatie voor zien van
bijkomende b eroepsspecifi eke opl eidingen. De s tafdi ens t
I CT voorzi et de nodige technische onders teuning.

Software voor het beheer van opleidingen
De moder nisering van de FOD Fi nanci ën heef t b elangrijke
behoef ten inzake opleiding naar voren gebracht. Naas t de
organisati e van de klassieke opl eidingen (basisop leidingen,
opleidingen
ter
voorber eiding
op
examens ,
pr ofessionel e
vervolmaking) en de gecer tificeerde opleidingen voor de niveaus
A, B & C, krijgt P& O Opleiding ook de vraag van de pr ojectl eiders
van OPER A om als interne l ever ancier van opl ei dingen te
funger en.
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I n dit kader moet P &O Opleiding onder ander e de organi sati e van
die opleidingen coördineren in samen wer king met de ander e
betrokken di ens ten.
Om efficiën t en binnen de ver wachte termijn aan de vraag te
kunnen b ean twoor den, is het gebruik van een gecentraliseerde
toepassing, voor het b eheer van de opleidingen noodzakelijk, di e
moet toelaten om :

 alle acti vi tei ten die aan de opleiding verbonden zijn op timaal
te organiser en.

 de handmatige pr ocedur es en de bes taande toepas singen
(excelbes tanden en databas es in Acc es ) te vervangen.
Op termijn zal de softwar e voor he t beheer van de op leidingen
een
deel
vor men
van
het
globale
s ys te em
van
compe tenti ebeheer .
Projecten 2008
Het proj ect is opges tar t in 2007. De s tafdiens t I CT voor ziet
ook voor 2008 de nodige technis che onders teuning.

Competentiebeheer
Bij de op erationali sering van de s taf-en lijndi ens ten volgens de
Cop erfinplannen worden de mede we rkers in de ni euwe functi es
ingezet op basis van de over eenkoms t tuss en de competenti es
waar over de medewer ker beschikt en de compe tenti es ver eis t
door de nieu we functi e.
Om di t mogelijk te maken di ent de s tafdiens t P&O imperati ef een
compe tenti emanagemen t in te voeren waarbij in ess en ti e de
beschikbare competen ties waar over de FOD Financi ën beschik t
en de ge wens te competenti es in kaar t worden gebracht om to t
een goede matchi ng te komen.
I n 2007 is de implemen tati e van de beheers toepassing ‘Talent’
ger ealiseerd, waarin elke mede wer ker een overzicht van zijn
ervaring en vaardigheden kan weergeven.
Het sys teem voorziet daar toe in een p ersoonlijke competenti e
identi tei ts kaar t di e door de mede werker zelf wor dt ingevuld en
beheerd
Projecten 2008
De s tafdiens t I CT voorzi et in de nodige techni sche
onders teuning en de hos ting van deze toepassing.
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Tijdsregistratie en toegangscontrole
Het b es taande tij dsregis trati esys tee m, gebas eerd op kar tonnen
fiches , is totaal voorbijges tr eefd en moet worden aangepas t aan
de huidige behoeften.
Daarenboven werd de beveiliging van de gebou wen en burel en
van de medewer kers van de FOD als één van de priori te i ten door
he t Directi ecomi té vooropges tel d. De toegangs control e is een
belangrijk sleutel elemen t in deze b eveiliging.
Een mul tidisciplinaire werkgr oep (op gebou wd ui t m edewer kers
van de s tafdi ens te n S&L, P&O en I CT) heeft een marktverkennend
onderzoek
gevoerd
naar
de
huidige
(technologische)
mogelijkheden.
De r esul taten van deze verkennende s tudie (over de p roduc ten
en de m ening van de gebruikers ) zijn door het Dir ecti ecomi té
verder onderzoch t, teneinde de toekoms tige op ties voor he t
project, zijn fasering en zijn omvang, te beslissen.
Projecten 2008
I n acht genomen he t door de FOD P&O geplande e-HR
sys teem voor he t geheel van de federal e overheid (zi e
supra) wor dt voorzien dat het Directi ecomi té de s trate gie
op kor te en middellange termijn bepaal t.
De
s tafdiens t
onders teuning.

I CT

voorzi et

de

nodige

techni sche

Databank van de structuur van de verschillende diensten
Voor een aantal van de bes taande sys tem en (waar onder de
WANG VS – Belconet) wordt de toegang tot de sys tem en en de
informati e bepaald door de fysische locati e van de wer kpos t van
de gebruiker .
Gel eidelijk wordt overges chakeld naar een nieu we b enadering
waarbij de toegang volledig en enkel gebas eerd is op een
persoonlijke iden tificati e van de gebruiker . I eder een krijgt een
unieke gebruikerscode en pas woord. Het is ui ters t belangrijk da t
de p ersoonlijke gegevens en functieomschrijving van iedere
mede werker correct zijn weergegeven in de personeels databank.
Ook voor een breder e toepassing van proces -onders teunende
toepassingen (workflow) is di t van primordiaal belang.
Hiervoor voorzi et de s tafdiens t I CT in de nodige onders teuning om
een p ermanent actualis eren van de p ersoneelsdatabank mogelijk
te maken. De integrati e tuss en de personeelsdatabank en de
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ander e toepassingen waaronder LD AP zorg t ervoor
gegevens slech ts éénmalig moeten worden ingebracht.

dat

de

Ander zijds is de operationalisering van de FOD Financiën in de
realisati efas e gekomen en zal de nieuwe s tructuur stil aan vorm
krijgen. Ook zullen meer en meer mensen worden toegewezen in
de ni euwe processen en s tructur en.
Projecten 2008
De s tafdiens t I CT voorzi et in de nodige onders teuning bij de
operationalisering. Daar
waar
de huidige databank
personeel
onvoldoende
functional i tei t bi edt,
zal
de
s tafdiens t I CT onders teuning bieden voor de ver der e
opbouw van een P&O databank di e geleidelijk en par allel
met de op era ti onalisering van de FOD Financi ën wordt
ui tgebou wd om de realisati e te kunnen opvolgen.

Syndicaal Forum
Om op efficiënter e en ges tructur eer de wijze de vragen van de
vakorganisaties te kunnen beantwo orden, werd in de loop van
2006 binnen de s tafdiens t P&O een syndicaal platform opges tar t,
“het forum P&O”, waar op de vakorganisati es hun algemene
vragen inzake P&O kunnen s tell en.
Zij krijgen binnen di t platform de garanti e dat hun vragen binnen
een termijn van veer ti en kal enderdagen b eantwo ord zullen
worden door de verantwoordelijke diens t of exp er t. Daar enboven
maakt zulk een p latform het ges tr uctur eerd b eheer van deze
talrijke vragen inzake P&O mogelijk en kan zo tegelijker tijd een
bijkomend kennisins trum ent ter b eschikking worden ges teld van
de FOD Financi ën.
I n mei 2006 werd di t forum opges tar t.
Projecten 2008
Er wordt voorzi en in de nodige technische onders teuning
met he t oog op de verder e ontwi kkeling van het ac ti ef ges tructur eerd b eheer van het syndicaal forum.

Codinet
I n januari 2006 werd bij de Stafdi ens t P&O he t codine t - project
opges tar t. Di t proj ect heeft to t doel om de codip ers cd-rom , di e
sinds december 2004 niet meer wer d bijgewerkt, te vervangen
door een databank met all e in personeelszaken toepasselijk e
reglem enteringen.
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Deze da tabank heeft als groot voordeel dat ze veel sneller kan
bijgewerk t worden en dat een up to date zijnde r eglementering
sneller ter b eschikki ng kan worden ges teld van de gebruiker .
De ontwi kkeling van de da tabank en de migrati e van
gegevens werd i n 2006 afgewerk t. De on twikkeling van
toepassing voor he t bij werken van de teks ten en van
zoekmotor is ges tar t.

de
de
de

Projecten 2008
De s tafdiens t I CT voorzi et in de nodige onders teuning voor
de verder e ontwi kkeling van de zoekmotor en het verfij nen
van de toepassing voor het bij werken van de teks ten.

Gerichte opleidingsacties
De FOD Financiën is volop aan he t moder niser en en heef t
‘permanent’ b ehoef te aan profes sionel e I CT-opleidi ngen en
specifi eke opleidi ngen bij de ingebruikname van nieu we
technologieën.
Di t
cr eëer t
p iekmomen ten
voor
de
opleidingsdiens ten.
Projecten 2008
De s tafdi ens t I CT voorzi et in 2008 de nodige ondersteuning
opdat de s tafdiens t P&O de nodige opl eidingen op het
juis te moment kan organiser en.

Uitbreiding technische opleidingscapaciteit
I n het kader van de ingebruikname van de ni eu we geïntegr eerde
toepassingen di e gelinkt zijn aan de vel e OPER A-proj ecten (P LD A,
STI R, STI P AD en STI MER), zullen er telkens op kor te tijd een
belangrijk aantal gebruikers moeten worden opgel eid.
Aangezien de e-learningopl eidingen die gelink t zijn aan die
projecten op zeer kor te termijn moe ten ontwi kkeld wor den, zull en
die opleidingen in bepaalde gevallen ui tb es teed wor den aan
ander e privépar tners of wel intern ontwi kkeld worden via een
aanpak van rapid-learning (geanimeerde scherm weergaven,…).
Projecten 2008
I n het Cop erfin Onders teuningsplan 2008 word t de nodige
technis che onders teuning voor zien om deze opleidingen zo
effici ën t en snel mogelijk te kunnen laten verlop en.

Federale Overheidsdienst Financiën

95

ondersteuningsplan 2008
Ondersteuning kennis bij ingebruikname
Na de opl eiding worden de gebruikers vaak to ch nog
geconfr onteerd m et praktische pr oblemen of moeilijkheden,
waarvoor ze nog ni et onmiddellijk zelf de oplossing hebben.
Een adequate onders teuning (functioneel call cen ter) waarop de
gebruikers kunnen terugvallen is primordiaal om een vlotte
inburgering en goed gebruik van de nieuwe toepassi ngen te
verzeker en.
Projecten 2008
De s tafdi ens t I CT voorzi et in de nodige onders teuning. De
verder e ui tbr eiding van de Servicedesk I CT slui t hierbij aan
(zi e infra).

Ontwikkelcirkels
Het proj ect ontwi kkelcirkels betr ef t de implementati e van de
ontwi kkelcirkels binnen de FOD Financiën zoals voorzien in het K B
van 2 augus tus 2002 tot invoering van een evaluati ecyclus in de
federal e overheidsdiens ten.
De on twikkel cirkel is een ins trument van modern human resour ces
beheer van toep assing op alle sta tutair e en contractuel e
personeelsleden en gerich t op :

 de competen tieontwi kkeling van de medewer kers ,
 verb eterde communicati e tussen chef en medewer ker ,
 he t

defini ër en en ber eiken van doels tellingen
individueel , team- en organisati eniveau,

zowel

op

om te komen to t he t verbe ter en van het func ti oner en van de
organisati e in zijn geheel .
De implementa ti e geb eur t gefas eerd en top-down en gaat
gepaard me t een voorafgaandelijke opl eidingsac ti e voor de
evaluator en en communicatieacti es voor de geëvalueerden.
De r eglem entering inzake de on twikkelcirkels ver eist een goede
documentati e van elke s tap in de 2 jarige evaluati ecyclus en een
s trik t tij dsverloop .
Teneinde di t voor he t inzetten van medewerkers in nieu we
functi es
in
het
kader
van
de
moder niserings projecten
ges tructur eerd en effici ën t te laten verlop en wens t de s tafdiens t
P&O ook een geïnformatiseerd opvolgingssys teem te ontwi kkel en
en in produc tie te s tell en.
Projecten 2008
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De s tafdiens t I CT voorzi et in
onders teuning van he t proj ect.

de

nodige

techni sche

BPR Ziekteverzuim (M edex)
Binnen
he t
federaal
openbaar
ambt
b es taat
een
BP R
Ziek teverzuim om een ni euw b el eid inzake zi ek teverzuim uit te
tekenen. Di t doss ier word t gezamenlijk behandeld door de
Minis ter
van
Am b tenar enzaken
en
de
Minis ter
van
Volksgezondheid (in concre to Bes tuur der Medis che Exp er tise,
afgekor t MEDEX).
Eén van de focussen van deze BP R bes taa t erin een nieu w
ziek teverzuimsys teem uit te wer ken waardoor de manier van
melden, r egis tr er en, ver wer ken en rap por ter en van ziek te verloven
zal verander en. Op technisch vlak heeft MEDEX hier een
webapplicati e on twi kkeld.
Sinds mei 2007 wordt de medische con trol es van het MEDEXsys teem toegepas t binnen de FOD Financiën.
Er wordt hi erbij gebruik gemaakt van een interac tieve
voices erver , die dagelijks de be trokken actor en op de hoog te
brengt, he tzij via de ges truc tur eerde ui twiss eling van een
informati ebes tand (FOD Volksgezondheid – Directi e Medische
Exp er tise ) he tzij via een e-mailbericht. Het sys teem is in proeffas e.

Figuur 28: M edex informatiestromen

Projecten 2008
De s tafdiens t I CT voorzi et in de nodige techni sche
onders teuning. De verzekerde b es chikbaarheid van de
onders teunende sys temen maakt hi er deel van ui t.
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SEPP (personeelsplan opvolgsysteem)
Elk jaar s tel t de FOD Financi ën een p ersoneelplan op dat toelaat
om binnen de jaarlijks vas tges tel de pers oneelsenvel oppe, de
juis te p ersoneelsb ehoeften in functi e van de organisati ever eis ten
proacti ef in te schatten, te plannen, te r ealiser en en op te
volgen. Eens het personeelsplan is opges teld di en t het nog te
worden goedgekeurd door de verschillende adminis tra ti eve
over heden o.a.I ns pec tie van financi ën, FOD P&O en FOD B& B.
Nadi en is het de verantwoordelijkhei d van de FOD Financiën om
di t
plan
ui t
te
voer en,
op
te
volgen
(zowel
in
personeels effec ti even als budge ttai r ) en indien nodi g aan te
passen.
Een wer kgroep b es taande ui t m ede werkers van de FOD P&O, FOD
B& B
en
de
I nspecti e
van
financiën
hebben
een
opvolgingssys teem voor he t pers oneelsplan opges tel d : SEPP
(Suppor t él ectronique au plan de p ersonnel ). Di t sys teem bevat
een planningsmodule, een voors pellingsmodule en talrijke
rappor teringsmogelijkheden.
Bovendien voorzi et het Sepp sys teem het moni toren van de ui tvoering van he t p ers oneelsplan
en de budge ttair e impact di e hi ermee gepaard gaan t.o.v. de
reële b eschikbare middelen in de p er soneels envelopp e.
Het Sepp s ys teem is geen s tandaardapplicati e maar dient op de
parameters van elke FOD te worden afges teld.
Een eers te
proefproj ect werd r eeds ui tgetes t bij de POD We tenschap sbeleid.
Gezi en
he t
b elang
van
een
opvolgingssys teem
en
de
mogelijkheden die SEPP biedt, heeft de FOD Financi ën gekozen
deel te nemen aan de pilootimplementa ti e.
I n 2007 is de applicati e in een b ep erkte doel en ti tei t ui tgetes t. De
resul taten hi ervan zullen in een vol gend s tadium het voor werp
ui tmaken van een ui tgebr eidere toep assing.
Projecten 2008
De s tafdiens t
onders teuning.
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Budget & Beheerscontrole
Contractbeheer
I n het kader van de moderniseringspr ojecten en van de couran te
wer king binnen de FOD Financi ën wor den er een b elangr ijk aantal
con trac ten
afgesloten
met
ex terne
di ens tverl eners
en
leveranci ers .
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Deze contracten kunnen be tr ekking hebb en op een éénmalige
levering en/of pres ta ti e maar kunnen evenzeer raamcontracten
betr effen di e van toepassing zijn over een langer e p eriode.
Het is de b edoeling om een contractbeheerssys teem in te voer en
wa t moe t toelate n om deze con tracten op te volgen en een
globaal overzich t voor de FOD Financiën te b ehouden.
Projecten 2008
Binnen het voorliggende Coperfin Onders teuningsplan is de
ops tar t van het project voorzi en met het oog op de
ingebruikname in 2009.

M anagement dashboard
Binnen de FOD Financi ën zijn de voorbije jaren verschillend e
boordtab ellen geïmplementeer d en werd de over koep elende
management cockpi t on twikkeld.
I n 2007 is een raamovereenkoms t
onders teuning
in
het
kader
van
management cockpi t toege wezen.

over 4 jaar voor
de
boordtab ellen

de
en

Hierbij wordt o.a. voorzi en in:

 Aanpass en van de bes taande voorgedefini eerde rapporten
 Ontwikkel en van ni euwe voorgedefini eerde rappor ten
 Aanpass en van de bes taande modellen en de on twi kkeling
van nieuwe modellen

 Onders teuning

van een gefas eerde ui tbr eiding van de
toegang tot de boordtab ellen (i n functi e van de distrib uti e en
informati eveilighei d regels )

 Onders teuning bij de implementati e van Balanced Scor ecards
 Onders teuning bij de defini ti e en invoering van KPI’s.
Projecten 2008
De s tafdiens t
onders teuning.

I CT

voorzi et
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nodige
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I nfrastructuur & Ondersteuning
Basisinfrastructuur
ATLAS 2008
Sinds 2003 wordt er naar ges tr eefd om een cen traal processing en
s torage platform ui t te b ouwen m et een garan tie op hoge
beschikbaarheid en performanti e.
Di t platform is gerealiseerd binnen he t ATL AS proj ect waarbij
zowel een centraal s torage platform (bes taande ui t Brocade S AN
direc tors en EMC s torage sys tem en) en een cen traal processing
platform (b es taande ui t Fuji tsu Si emens Primepower machines m et
he t Solaris operating sys tem ) werden geïns talleerd.
I nmiddels heeft he t ATL AS platform belangrijke en bedrijfskri tis che
propor ti es aangenomen, zo wel op het vlak van s torage als op
vlak van processing.
~

Storage:
I n totaal zijn er meer dan 130 TByte aan opslagruim te
effecti ef in gebruik. Een jaarlijkse toename van 50 Tbyte
is tijdens de afgelopen jaren noodzakelijk gebl eken om
de ni eu we Cop er fin projecten vol doende s torage te
kunnen bieden.
Door
de
consolidatie
en
vir tualisatie
van
de
windowss ys tem en zal in de nabije toekoms t he t aan tal
hos ts , dat geconnecteerd is op het S AN, nog gevoelig
toenemen. Een verder e toename van de ges tockeer de
volumes is eveneens te voorzien.

~

Processing:
Binnen het kader van de lopende contracten is he t
platform inmiddels gegroeid to t een totaal een geheel
van 296 processor en me t 1 TByte aan opera ti oneel R AM
geheugen.
Al le nieu we
platform .

toepassingen

maken

gebruik

van

di t

Op het ATL AS platform zijn tevens alle voorzi eningen getroffen
(r em ote mirroring van de gegevens en load balancing) di e een
Disas ter
Recover y
mogelijk
maken
en
een
er g
hoge
beschikbaarheid van de toepassingen verzeker en.
De verni eu wing van he t platform dient zi ch aan o.a. om wille van

 De technologische evolu ti e
 De toenemende capaci tei tb ehoefte n
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 De geëvolueerde inzichten op he t vl ak van infras tructuur en
applicati e-ar chi tec tuur

 Het nakende einde van de onderhoudscon tracten
De onderhoudscontrac ten werden afgesloten voor een
termijn van 5 jaar , met op ti e to t verl enging voor 2 jaar. De
ini ti ële onderhouds periode eindig t op 18/10/2008.
Een verni eu wing van di t platform is een erg bel angrijk en
ingrijpend proj ec t dat de kern van de I CT ac tivi tei t van FOD
Financiën raakt. Het is duidelijk dat de modernisering van zo’n
volumineus en b edrijfskri tisch platform gefaseerd en met de
nodige voorzichtigheid dient ger ealiseerd te wor den.

F i g u u r 2 9 : F a s e r i n g A T L AS v e r n i e u w i n g

Projecten 2008
Binnen he t voorliggende Cop erfin Onders teuningsplan 2008
is de verni eu wi ng van de processingomgeving van he t
ATL AS platform op genomen (cfr . vooropges telde fas ering)
met he t oog op de ins tallati e, configurati e en migrati e in
2009.
Hierbij zijn minimaal volgende el ementen van toepassing:
~

Levering van ni euwe computersys te men van de UNI X
familie

~

I ns tallati e van de managementssoftware

~

I ns tallati e van OS, vir tualisati e-s ofware en basissof twar e
voor applicati es ervers en database-m anagement s ervers

~

I ntegratie van de nieuwe s ys tem en met moni toring en j ob
scheduling sys tem en

~

Migratie van de bes taande applicati es en sys tem en

~

As sis ten ti e bij de ui tvoering van deze migrati e

~

Opleiding en b egeleiding van de s ys te embeheerders

~

Documenta tie
van
suppor t procedur es

~

Hardwar e en softwar e
con trac tp eriode

~

Projec tplanning en quality control

sys tem en,

exploi tati edossi er

onderhoud

voor
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Relational Data Center
Met de implementati e van het Rela ti onal Data Cen ter heef t d e
FOD Financi ën geop teerd om ook op het vlak van r elationel e
databas es te evoluëren naar één s tandaard en om bij elke
nieuwe on twikkeling te consolideren. Deze evoluti e draagt bij tot
een effec tiever en effici ën ter beheer .
Al le
(ni euwe ,
geïntegr eerde)
toepassingen
evenals
de
toepassingen voor he t risicob eheer s teunen op het Relational
Data Center voor het beheer en de aanlevering van de
informati e. He t Rel ational Data Center is der halve één van de
pijlers binnen de I CT-ar chi tec tuur van de FOD Financiën en
voorzi et in de basissoftwar e, de bijhorende en aanslui tende
ontwi kkel tools en b eheerssof twar e.
I n het kader van de ini ti ële procedur e in 2004 is gekozen voor het
DB2-platform van I BM en b eschi kt de FOD Financi ën over een si telicens e. Het ini ti ël e con trac t, m et b etr ekking to t het onderhoud
van de DB2-omgeving en het te r beschikking s tellen van
gesp ecialiseerd personeel voor het beheer en de administra ti e
van de databanken die binnen het pl atform worden opgebou wd,
verval t eind maar t 2009.
Projecten 2008
Binnen he t Cop erfin Onders teuningsp lan 2008 is de ops tar t
van een onderhandelingsprocedur e voorzi en voor he t
afslui ten van een nieu we onderhoudsovereenkoms t voor
een p eriode van 5 jaar (tweemaal verl engbaar me t één
jaar ) en voor he t ver werven van bijkomende modules .
Er wordt eveneens voorzi en in het afsl ui ten van een ni euwe
over eenkoms t voor het ter bes chikking s tell en van
gesp ecialiseerd p ersoneel voor dezel fde p eriode. Er wordt
hiervoor ook gekozen voor een onderhandelingsprocedure
o.a. om de continuï tei t van de huidige di ens tverlening te
verzeker en.
Een verandering van di ens tverl ener en bijgevolg van
gesp ecialiseerd p ersoneel b eteken t een ver traging van 8 tot
12 maanden, alvor ens deze zi ch ten volle hebb en inge werk t
in de s truc tuur en he t b eheer van het RDC, en vorm t een
reëel risico voor de goede werking en de bes chikbaar heid
van de verschillende toepassingen.
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Communicatiecentrum voor Federale Fiscaliteit (CCFF)
I n 2003 werd he t project CCFF, Communicatie Centr um van de
Federale Fiscali tei t, opges tar t voor de cr eati e van een egover nment platform voor de FOD Fi nanci ën. Di t platform moes t
el ektr onische di ens ten aanbieden aan par ti culier en en bedrijven,
maar ook aan de eigen mede werkers en de coll ega’s van andere
over heidsdi ens ten.
Vanui t de ini ti ële s tar tp osi ti e als communicati e-platform is he t
CCFF
onder tuss en
geëvolueer d
tot
het
central e
applicati eplatform en is het één van de pijlers binnen de I CTfundamenten. All e nieuwe toepassingen worden op dit platform
ontwi kkeld.
De b es taande raamover eenkoms t verval t eind decem ber 2009.
Het is noodzakelijk de ontwi kkeling van he t CCFF verder te ze tten,
welis waar aangep as t aan zijn huidige s tra tegische posi ti e en aan
de ver wachtingen in functi e van de technologis che evoluti e en
van de b eschikbaarheid van moder ne (b eheers- ) ins trum en ten.
Projecten 2008
Er word t voorzien om in 2008 een algemene offer teaanvr aag
op te s tar ten met betr ekking to t de archi tec tuur van he t
I CT-sys teem en het framework van her bruikbare onderdel en.
Er wordt hi erbij bijzondere aandach t gegeven aan volgende
el ementen:
~

Evoluti e van het CCFF naar een s ervices geörien teerde
archi tec tur e (SO A – zie ook supra)

~

Onders teuning voor Web 2.0 technologie

~

Het verzeker en van de fl exibili tei t en aanpasbaarheid
van he t CCFF ten overs taan van divers e typ es materiaal
en exploi tati esof tware.

~

Het ter bes chikking s tellen van ‘r eal -time’ adminis trati een b eheersins trumenten

~

Implementati e
van
een
volledi ge
diens tenbus binnen het CCFF.

informati e-

en

Er wordt eveneens voorzi en in het afsl ui ten van een ni euwe
raamovereenkoms t voor de toepassingsontwikkelingen.

Corporate Scanning Center
I n het kader van de Cop erfin-hervor ming is er gekozen voor de
digi talisering van de inkom ende, ges tructur eerde, documenten
betr effende de BTW en de inkoms tenbelas ti ng.
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Een eers te scanningproject, SC ANFI N, is ges tar t i n 2002 waarbij in
een eers te fas e de p eriodi eke BTW- aangiften, de klantenlis tings
en de intracommunautaire opgaven en ver volgens in een tweede
fase ook de aangiften voor de personenb elas ting worden
gedigi taliseerd.
Het huidige contract loop t ten einde op 30 juni 2009.
I n het kader van de verni euwing van he t Corporate Scanning
Center word t geop teerd voor een vers terking van de bes taande
functi onali tei t:

 De

verder
zetti ng
van
de
b es taande
process en
en
voornamelijk de automatis che r egis trati e van de aangiften en
de ander e documenten die door de b elas tingplichtige worden
ingedi end op basis van scanningtechnieken en automatische
gegevensherkenning

 Het digi taliser en, ver wer ken, sor teren en bes chikbaar maken
van
alle
documenten,
die
de
aangiften
voor
de
personenb elas ting of
de BT W ver gezellen, van elk ander
inkomend docum ent en van documen ten of s tukken ui t he t
‘papier en’ dossier van de belas tingpli chtige ter vervollediging
van de r eeds bes chikbare gedigi talis eerde gegevens
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan is de
toe wijzing van een ni euwe over eenkoms t voor 5 jaar
(tweemaal verlengbaar voor één jaar ) opgenom en. Deze
over eenkoms t voorziet in de leveri ng van hard ware en
services voor de invoering en exploi tati e van het Corporate
Scanning Center .

Printshop Dorothée – StEx.
Het digi tal e ‘output managemen t’ en printshop Dor othée vormen
een b elangrijke pi jler binnen de I CT-infras tructuur van de FOD
Financiën (zi e infra).
De basisdoels telling van he t proj ect is om de ganse or ganisati e
de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de central e
printshop Doro thée voor hun pos tzendingen en deze op te slaan
in he t documen tb eheer . Di t r esul tee r t in een ver dere daling van
de p os tkos ten en een b e ter e beveili ging en verdeling van de
documenten.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 is de
realisati e van de tweede versi e opgenomen. Deze omvat de
cons olidati e van de eers te versie en een verder e ui tbr eiding
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van de functionali tei t m et inb egrip van de elektronis che
handtekening van documenten (zi e ook supra), een b eter e
error -handeling, het gebruik van het CCFF fram ewor k om
he t onderhoud mogelijk te maken in afs temming op de I CTs tandaarden.

Finform 2008
Het pr oject Finfor m wil bijdragen to t he t verhogen van de
effici ën ti e
en
de
verder e
ver eenvoudiging
van
de
informati evergaring
en –publicati eprocessen van
de
FOD
Financiën.
Het proj ect rich t zich op 2 domeinen:

 De el ektr onische formulieren
Di t b etr eft de opmaak van formulieren met een hoog
gebruiksgemak
(dankzij
het
gebruik
van
dynamische
weergave, onders teuning bij invull en en de voorafgaandelijke
invulling), de el ektronis che transfer t van informati e, he t
toepassen van de elek tronis che handtekening (op basis van
de e-I D) en het gebruik van SD barcodes voor een efficiën te
afhandeling van formulieren die niet el ektronis ch worden
toeges tuurd.

 De

aanmaak
documenten

van

overdraagb are

en

archiveerbare

Steeds m eer toepassingen gener eren overdraagbare en
archiveerbar e documenten, hoofdzakelijk in pdf-formaat. He t
is aangewezen om een central e infras truc tuur voor de
generati e van di t type documen ten te voorzi en. Op di e manier
kan het r esp ecter en van de s tandaarden en de norm eringen
van
de
FOD
Financiën
worden
verzekerd,
kan
de
kwali tei tscontrol e
centraal
wor den
ver zekerd,
kunnen
ui tgebr eide functionali tei ten (el ektronische handtek ening,
barcodes , …) worden aange wend en is een op timale
integra ti e binnen de I CT-s tandaarden van de FOD Financiën
gewaarborgd. De cen tralisati e zal tevens een op timaal
gebruik van de b eschikbare financi ële en personel e middel en
binnen di t dom ein mogelijk maken.
Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
de aanschaf, de implementati e van deze central e
infras tructuur en de groep ering van de intern b es chikb are
compe tenti es op dit vlak voorzi en.
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Bureautica infrastructuur
Werkposten & Printers
De r egelmatige vervanging van de werkpos ten en de lokal e
printers maakt deel ui t van de I CT-s tra tegie van de FOD
Financiën. De proj ecten My-PC en P apyrus hebb en het kri tis che
karakter van de l evering van deze materialen en de r el ati e me t
de leveranci er to t een minimum herleid.
Projecten 2008
Ook in 2008 s taa t de aankoop van 6.000 wer kpos ten, 1.500
notebooks en ongeveer 5.000 lokal e printers op de planning.
Aangezien deze toes tell en, dankzij de diens tverl ening
binnen My P C en Papyrus , eigenlijk zogenaamde commodi ty
products zijn geworden, zal worden onderzoch t of de
aankoop ervan via de cen tral e FOD Overschrijdende
Raamovereenkoms ten (afgesloten onder het b eheer van de
FOD P&O) toepasb aar kunnen zijn.

Servicedesk I CT
De central e I CT-s ervice desk geef t si nds zijn ins tallati e eind 2004
een onders teuning aan de eindgebruiker bij b ureauti ca
ger elateerde problemen.
De voorbij e jaren is er geïnves teerd i n he t verder ui tbouwen en
verb eter en van de wer kwijze van de cen tral e I CT-s ervice desk.
De s tafdiens t I CT voorzi et in een p ermanente evaluati e van de
diens tverl ening, p rocedur es en processen en in voorkomend
geval de verder e op timalisatie waar aange wezen.
De r ecent ui tgevoerde tevr edenheidenquête b eves tigt de
algemene tevr edenheid van de eindgebruikers en een s tabiel
niveau van di ens tverlening.
Projecten 2008
Ui t de b evraging is de wens elijkheid gebl eken om de
diens tverl ening ver der ui t te br eiden naar een functionel e
onders teuning van de bur eautica-toepassingen. Deze
ui tbr eiding
is
opgenom en
in
het
Cop erfin
Onders teuningsplan 2008.
Er is tevens voorzi en om ook de s te den en gemeente n te
onders teunen bij het gebruik van de Urbain toepassing.
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Communicatie infrastructuur
TelLANoGa
I n het kader van de Cop erfin moderniseringsplan heeft de FOD
Financiën verschillende overheidsopdrachten gelanceer d in
verband me t de communicatie infras tr uctuur .
Een b elangrijke mijlpaal was he t proj ect TelL ANoGa ui t 2004. He t
heef t he t fundament gel egd voor de convergen ti e tuss en data en
tel efonie. De moderns te technologi e heeft tot op heden al zijn
diens ten b ewezen.
Begin 2006 werd de opdrach t gegund voor de ins tallatie van
25.000 I P Telefoons gespreid over drie jaar . Hierbij ligt de nadruk
s terk op de logis ti eke asp ec ten.
Projecten 2008
Er word t voor zien i n de aans chaf van bijkomende toes tellen
in functi e van het ins tallati eri tm e op het terr ein.
Door het toenemend aantal gebruikers dienen eveneens de
servers voor de call processing te wor den ui tgebr eid.
Er wordt b eoogd om uitgaande ges prekken ook te kunnen
voer en via Fedman op federaal vlak of via publieke VoI P
ne twerken.

LAN Switches
Het lokaal netwerk (L AN) in een gebouw is de s tar tplaats voor de
ne twerk convergenti e. Het L AN i n elk gebou w di ent aangepas t te
worden aan de hoger verm elde on twikkelingen. He t ui tgangspun t
hierbij is uniformi tei t, me t name he t gebruik van plugcompatibel e
s wi tches in alle L AN’s .
I n to taal moeten 500 gebou wen ui tgerus t worden met L AN
s wi tches . Ui tgaande van 30.000 gebruikers en een marge van 25%
zijn er 37.500 s wi tchpoor ten nodig, ofwel 1.560 s wi tchen met 24
poor ten.
I n 2007 is voorzien in de aanb es teding en gunning me t b etr ekking
to t het l ever en, plaats en, ins taller en en in diens t s tellen van:

 L AN netwerk in alle gebouwen
 Op tioneel : draadloze data toegang in een aantal geb ouwe n
voor gas ten, inter ne gebruikers met o.m . onders teuni ng van
he t I P tel efoni e sys teem (“Voi ce over Wir eless L AN” ).
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 Bovendien zal de i nschrijver ook verantwoordelijk zijn voor het
in diens t s tell en van de gel everde apparatuur en de
aanslui ting van de aanwezige eindgebruikerapparatuur (PC’s ,
printers , I P Tel efoons ) en rou ters .
Projecten 2008
I n voorliggend Coperfin Onders teuningsplan 2008 wor dt de
aanschaf van bijkomende L AN s wi tc hes voorzien in functi e
van de voor tgang van de ins tallati es op het terr ein.

Telefonie en videotoepassingen
Convergenti e van data, spraak en b eeld is de voorbij e j aren s terk
geëvolueerd en krij gt m ede dankzij de toegenomen bandbreedte
en transmissiesnelheid een s teeds breder toepassingsgebied.
De mees t toegankelijke toepassingen zijn de videoconfer enti e en
de videob ewaking.
Videoconfer en ti e laat toe een echte vergadering te
organiser en me t vers chillende s prekers di e zich op
ti en tallen,
honderden
kilometer
afs tand
van
elkaar
bevinden waarbij ze elkaar nie t alleen kunnen hor en maar
ook kunnen zien wat heel wat mogelijkheden bied t.
I P videob ewaking vorm t de ni eu ws te evolu ti e en laat to e
om videocamera’s rechts tr eeks aan te slui ten, via het I Pprotocol , op het netwerk wat resul teer t in nieuwe
mogelijkheden (o.a. b e waking op afs tand).
Beide domeinen bieden inter essante mogelijkheden.
Projecten 2008
Het Cop erfin Onders teuningsplan 2008 voorzi et in een
gerich te opvolging van b eide domeinen en in he t
voorkom end r ealiser en van een proefproj ect om de
toepasbaarheid en de cons equenti es ervan voor de FOD
Financiën te b epalen.

VPN-implementatie
Een Vir tual Private Networ k biedt de mogelijkheid om toegang te
verkrijgen to t het private netwer k van een organisati e via het
publieke interne t.
Momenteel heeft de FOD Financi ën r eeds een VP N in gebruik o.a.
in het kader van th uis werk of mobiele toegang.
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Projecten 2008
Er word t voorzi en i n de vernieu wing van de VP N-omgeving
in func ti e van de aangepas te securi ty policy. De
authentifica ti e op basis van de e-I D maakt hi er deel van ui t.

Bedrijfszekerheid & beveiliging
Disaster Recovery
Het waarborgen van een effi ciën te ui twij kmogelijkhei d is een
fundamenteel onderdeel van de diens tverl ening van de s tafdiens t
I CT aan de klan te n. Het vorm t tevens de basis voor de realisati e
van de Disas ter Recovery s tra tegie.
Na s tudie van de vers chillende mogelijkheden is in 2005
geop teerd om de disas ter recover y si te onderbr engen in het
datacen ter van de vzw Egov, b eheerd door de SmalS-MvM da t
zich, zoals voor opges teld, binnen de Brusselse agglomerati e maar
op voldoende afs tand van het primaire datacen ter b evindt, om
de k we tsbaarheid bij een belangrijke calami tei t tot een
ver waarloosbaar risico te b ep erken.
I n geval van calamitei t, zullen al le I CT opera ti es wor den
overgedragen naar de ui twijksi te , waar alle nodige op erationel e
sys tem en, communicati e infras tructuur en gegevens bes tanden
aanwezig zullen zijn. Er word t hi er toe voor zien in de nodige
technologische onders teuning om he t tweede datacen ter
permanen t op gelijk niveau te houden me t he t primaire
datacen ter en een verlies van informati e te vrij waren.
De si te is opgeri cht als ‘ho t si te’ zodat op elk moment de
overs chakeling
van
de
b edrijfskri tische
sys tem en
zonder
onderbreking kan geb eur en. Deze si te zal ook worden gebruikt in
geval s tr oompanne binnen de regi o van he t primair datacen ter
de goede wer king daarvan bedr eigt.
Projecten 2008
De Disas ter Recovery Si te is sinds 2007 operationeel .
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
voorzi en in de ui tbreiding ervan met een aan tal kleiner e
windowss ervers en de ni euwe mail-toepassing (zie supra).
Er wordt tevens voorzi en in een vaste procedur e voor het
rep eti ti ef ui ttes ten van de oplossing en de b es taande
scenario’s . Het verwerven van externe bijs tand voor deze
regelmatige tes ten kan noodzakelijk zijn.
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I CT Operations Control Center
Het
I CT
Op erations
Con trol
Cen ter
b etr eft
de
operator werkzaamheden voor alle s ys tem en opges teld binnen het
datacen ter van de FOD Financi ën.
Projecten 2008
Binnen het Cop erfi n Onders teuningspl an 2008 zijn 2 evoluti es
opgenomen.
Enerzijds betr ef t het de fysi eke ingr epen om de ergonomie
van het op eratorl okaal te verbe ter en en op timaal af te
s temmen op de we rkzaamheden.
Ander zijds betr eft he t de aanpassing van de team werking
om de ‘con tinue’ diens tverl ening tijdens de kan toorur en te
verzeker en me t eigen medewerkers . Het is hierbij de
bedoeling om een permanen t zenuwcen ter op te zetten
waar een continue moni toring all e mogelijke incidenten
bewaakt en voor komend doorgeeft aan de b e tr okken
personen.

Application Performance M anagement
De pijlers CCFF en ATL AS nemen een s teeds b elangrijke plaats in
binnen de infras tructuur van de FOD Financiën.
De ui tbr eidingen in aanslui ting op het toenemende aan tal
toepassingen en de gr oeiende belas ti ng zijn op zich ni et
voldoende om een antwoor d te bieden aan een aantal
vas tges telde problemen, zoals een lager e dan geplande
beschikbaarheid, een oneven wichti ge spreiding van werklas t,
risico voor domino effect bij incidente n, …
I n 2006 is een acti eplan ui tge werkt voor he t verb eter en van de
performanti e en b eschikbaarheid. Di t heeft ger esul tee rd in de
ops tar t van een openbar e aanb es teding met het oog op de
aanschaf van sp ecifieke tools , zoals JS2E profiling en JS2E
moni toring tools of databas e p er formance moni tor ing, om
applicati eperformanti e (proacti ef) te tunen. Deze tool s kunnen
eveneens gebruikt worden als diagnos tis ch middel in geval van
problemen met de applicati es .
Projecten 2008
De aans chaf en de implementati e van de APM -tools is
voorzi en in 2008.
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Remote M onitoring Center
Sinds maar t 2005 wordt er in het kader van he t ESM (Enterprise
Sys tems Managem en t) proj ec t ge wer kt aan de opbouw van een
central e moni tori ng-, sys tems- en toepassing management
platform . Hierbij worden modules van de HP Openvi e w
managements oftware gebruik t.
Doel
is
om
p roblemen
op
i ndividuel e
hardwar een
softwar ecomponenten zo snel mogelijk op te spor en en zoveel
mogelijk pro-ac ti ef in te grijpen op het moment dat er aler ts
gegener eerd worden. Di t ui teraard om de beschikbaarheid van
de applicati es zo groot mogelijk te maken. Er word t ges tr eefd
naar een 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bes chikbaarheid van de
applicati es .
Bij deze implemen tati e worden s pecifi eke softwar e agents
geplaats t op alle machines . De problemen die door de agents
gedetec teerd wor den, worden door ges tuurd naar een central e
HP Openvie w OVOW moni toring console di e dag en nacht
gesup erviseerd wordt door de oper ator en (tijdens de normale
kantooruren in de central e opera torr oom van de FOD Financiën,
tijdens de nacht, in de weekends en op fees tdagen in het r emote
moni toring center van HP ).
Het ini teel project ESM loop t ten ei nde op eind 2008. Om de
con ti nuï tei t en de verder e ui tb ouw van de moni toringomgeving te
realiser en zijn er verschillende elementen noodzakelijk:

 aanpassing van de licenti es van agen ts en Smar t-Plug in aan
de evoluti e van het machinepark

 verl enging van het onderhoud en de s uppor t op de licenties
 evolu ti e van HP OVI S en HP OV Servicedes k naar de nieuwe
oplossingen di e voorzien zijn in de Openvi ew produc t por tfolio

 realisati e van een disas ter r ecovery oplossing voor de ESM
sys tem en

 realisati e van HP OVOW s ervicetr ees van de applicati es
 aanpassing van de NNM configurati es aan de verder e evoluti e
van het netwer k en opname van de datacen ter elem enten in
de NNM configurati es en maps

 ui tbr eiding

van de moni toring opl ossing aan de nieuwe
applicati e di e in producti e gaan (STI R-DU, STI R-TV A, PLD A,
enz…)

 evolu ti ef

onder houd
componenten

van

de

bes taande

m oni toring

 verl enging van de on-si te suppor t van adminis trators voor de
HP Openvie w producten
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Projecten 2008
Binnen voorliggend Cop erfin Onders te uningsplan 2008 wordt
voorzi en in
~

een onder hands e procedur e met de firma HP
De verlenging van het onderhoud op de b es taande
licen ti es , de aans chaf van bijkom ende licen ti es om de
moni toring omgeving aan te passen aan de evoluti e van
he t machinepark en aan he t toegenomen aan tal
gebruikers maakt hiervan het onder werp ui t.

~

een op enbar e aanbes teding
Deze op enbare aanbes teding omvat 2 loten.
Lot 1 b etr eft de moni toring van de sys tem en en
applicati es op afs tand (r emote moni toring center ) tijdens
de nach tur en, de weekends en op fees tdagen zodat een
permanen te 24/24 en 7/7 supervisie van de sys tem en van
FOD Financiën ger ealiseerd kan worden.
Lot 2 b etr ef t de ass is ten ti e van on-si te adminis trators voor
technis che suppor t bij de ui tb ouw van de HP Op envi ew
omgeving.

Beheerstools Active Directory
Het cen trale beheer van alle informati e over de gebruikers en de
sys tem en
binnen
de
netwer komgeving
is
een
belangrijk
hulpmiddelen om het b es taande park om een vlotte en
dynamische manier te b eheren.
Ac ti ve Director y is een (s tandaard) beheersonderdeel van de
Windows 2000 en Windows 2003 server archi tectuur en vorm t i n
ess enti e een cen tr ale databank, s teunend op LD AP en DNS, me t
informati e over de gehel e infras truc tuur .
Een b elangrijke m eer waarde voor de gebruiker is de mogelijkheid
om met één geb ruikersidentifica ti e en pas woord to egang te
verkrijgen to t alle (ne twerk-)di ens ten waar toe hij gemachtigd is .
De Ac ti ve Dir ec tory neem t een s teeds b elangrijker e plaats in
binnen de I CT-ar chi tectuur van de FOD Financi ën. Momenteel
wordt gebruik gem aakt van de basis-i mplementati e.
Projecten 2008
Er wordt voorzi en in de aanschaf en ingebruikname van
specifi eke tools voor een geavanceerd beheer van de
Ac ti ve
Direc tory.
Deze
tools
moeten
de
nodige
onders teuning bieden voor :
~

he t b eheer van groep en
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~

de back-up & res tore van Ac ti ve Directory obj ecten

~

he t b eheer van de Ac ti ve Dir ec tor y policies

~

he t Federated b eheer van de Ac tive Director y

Optimalisatie datacenter
Het Nor th Galaxy datacen ter van de FOD Financiën is
operationeel sinds 15 sep temb er 2004. Bij het dagelijks e gebruik
van di t datacente r zijn een aan tal technis che tekor tkomingen
vas tges teld op het vlak van de r edundanti e van de technische
ins tallati es (el ektris che voeding en koeling) di e een mogelijk risico
vormen
en
bij
sommige
onderhouds we rken
een
onbes chikbaarheid van het da tacen ter veroorzaken.
Audi ts van de tec hnische ins tallati es , ui tgevoerd door de firma’s
Axima en HP , hebb en aangetoond dat op 29 punten de
technis che ins tallati es van he t datacen ter nog kunnen verb eterd
worden met doel om de beschikbaarheid van he t datacenter in
aanzienlijke mate te verhogen en periodieke s tops van de
computers ys tem en
wegens
onder houds werken
te
kunnen
vermijden.
I n 2007 is een overheidsopdracht ges tar t di e ger ealiseerd zal
worden in 2 fas es , zijnde ener zijds de s tudi e en het ontwerp van
de aanpassingen aan de technische ins tallati es en anderzijds de
effecti eve realisati e van de aanpassingen.
Projecten 2008
De voors tudi e en he t on twerp zijn i n volle ui tvoering. De
validati e van de conclusies
zijn voorzi en b egin 2008. I n
aanslui ting hier op zal het proces voor het bekomen van de
nodige toela ti ngen en bou wvergunningen en het pr oces
voor de aanb es teding geb eur en met he t oog op de
realisati e van alle aanpassingen in 2009.
Ui t een voorlopig r appor t blijkt alvas t dat de aanpassingen
zich si tuer en op het vlak van de elektrici tei tsvoorzi eningen
en van de koeling in functi e van een verzekerde
beschikbaarheid Ti er 3.

Security Policy
Het informati eveil igheidsbel eid van
beschreven binnen de Securi ty Policy.

de

FOD

Financiën

is

Di t veiligheidsb elei d moet de evoluti e van de I CT-omgevi ng en de
wer kwijze volgen.
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Projecten 2008
Er wordt voorzien i n de verder e on twikkeling en ui tbr eiding
van de securi ty p olicy. Bijzondere aandach t gaat naar de
regels be tr effende de toegang to t het ‘eigen’ netwerk van
de FOD Financi ën.
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H uman

Resources & ICT organisatie

Ondersteuning ICT-medewerkers
Technology Watch
I n het kader van bijvoorbeeld op enbare aanb es tedingen en/of
he t ontwi kkel en van s tra tegieën r ond specifi eke technologieën is
he t belangrijk voor de b etrokken m ede wer kers om te b eschikken
over voldoende en vooral objecti eve technis che informati e.
Deze informati e moet ook toelaten een beter oordeel te vellen en
dus ook de juis te kwalifica ti e van de ingedi ende offer tes mogelijk
maken.
De s tafdi ens t I CT heeft in het verl eden hiervoor r eeds een b eroep
gedaan op een aantal gekende indus trieanalis ten en/of
exp er ten.
Projecten 2008
Er word t voorzien in he t afslui ten van een abonnement me t
he t oog op de toegang tot technologische kenniscen te rs .

I CT-academy
Binnen de FOD Financiën wor dt verschillende methodol ogieën en
ges tructur eerde
wer kwijzen
toegepas t.
We
vermelden
de
toepassing van Cobi t of I TI L maar evenzeer het gebruik van XBRL
als voorbeeld.
De kennis van en de opleidingsverantwoordelijkheid betr effende
deze me thodologiën is verspreid binnen de organisati e.
Projecten 2008
Binnen het voorliggend Cop erfin Onders teuningsplan 2008
wordt de oprichting van een central e équipe voorzien die
de veran twoordelijkheid zal dragen voor de interne
opleiding van de ICT-mede werkers betr effende de divers e
methodologiën. Deze équipe zal de b es taande r esour ces en
materialen consoli der en.
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B ijlagen
Strategische principes van de stafdienst ICT
4 sleuteldomeinen
De stafdienst I CT spitst zich toe op 4 sleuteldomeinen
De s tafdi ens t I CT tel t vi er grote domeinen di e haar toe laten om
aan de ene kan t he t dagelijks b eheer van de op erati onele I CTdiens ten te kunnen beher en en gar ander en en aan de ander e
kant nieu we pr ojecten te kunnen on twikkelen en deze
tegelijker tijd in te p assen in bes taande diens ten:

 I T Governance
 Stra tegie, archi tec tuur en planning
 Service Provisioning
 Capabili ty Develop ment
Enabler & Service provider
I CT is een “enabler” en “service provider” voor de FOD Financiën
De s tafdi ens t I CT is een in terne Business Par tner
vers chillende depar tementen van de FOD Financiën.

voor

De s tafdi ens t
Financiën:

de

I CT

speel t

een

dub bele

r ol

binnen

de
FOD

 I CT is een “enabler ” voor de business : I CT s tel t oplossingen
voor zodat
doorvoer en,

de

FOD

Financi ën

proces op timalisati e

kan

 I CT is een “s ervice provider”, I CT lever t me t andere woorden
diens ten die de goede wer king van de FOD Financi ën moe ten
verzeker en.

Samenwerking
De Stafdienst I CT en de business werken samen
De samen werking tuss en de s tafdi ens t I CT en de business is van
kapi taal b elang om de gemeens chappelijke doel en te kunnen
ber eiken. Voor elkeen zijn de rollen en verantwoordelijkheden
duidelijk gedefinieerd. Dialoog en samenwerking worden mogelijk
gemaakt door he t i nplannen van duidelijke s tr uc turen.
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I T-Governance
De Stafdienst I CT zal de structuren en processen uitzetten die
moeten
toelaten
om
in
het
licht
van
de
grote
vernieuwingsprojecten en de uitwerking van grote veranderinge n
aan de SLA’s die door het Program M anagement Office worden
toegekend, de overeengekomen diensten binnen de vastgelegde
termijnen te leveren en op deze wijze een toegevoegde waarde
te genereren.
I CT speel t – samen met de Business – een b elangrijke rol in het
vas tl eggen en ui twerken van de s trategische doelen van de FOD
Financiën.
Daarom zijn de Business en I CT ook back-to-back
veran twoordelijk voor een duurzame samenwerking en integra ti e
tuss en I CT en de b usiness .
De Stafdi ens t I CT zal er dan ook over waken dat haar
mede werkers , process en en technologie s teeds in s taat zijn om de
s tra tegische doel en van de Fod Financiën te onders teunen.

M aximale Synergie
De stafdienst I CT ijvert voor een maximale synergie bij algemene
I CT projecten.
Aangezien de s tafdiens t I CT s tr eeft naar het lever en van
kwali tei tsdiens ten, zal ze alles in het werk s tell en om een op timale
samenwerking me t de vers chillende p ar tners bij de ui twe rking van
horizontal e I CT-pr ojecten (zo wel binnen de FOD Financiën als
erbui ten) op touw te zetten.
Meer b epaald zal de s tafdi ens t I CT gebruik maken van de
diens ten van Fedi ct en de technol ogische keuzes van deze
ins telling r especter en voor zover di t mogelijk is en deze r el evan t
zijn.

Projectmatig werken
De ontwikkeling van nieuwe I CT-diensten en de verbetering van
bestaande I CT-diensten zal onder projectvorm gebeuren.
Al le I CT-proj ec ten worden onders teund door de Business en I CT en
zijn ges choeid op basis van duidelijke plannen en afsp raken. De
rollen en verantwo ordelijkheden van de verschillende b etr okken
par tij en (I CT, Business ,…) worden voor afgaandelijk vas tgel egd.
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Resourcebeheer
Voor elk I CT-initiatief zullen de mogelijkheden inzake resources en
sourcing onderzocht worden, rekening houdende met de
termijnen die door het plan voor de uitvoering van Coperfin
worden opgelegd.
Di t principe is zo wel van toepassing op de sour cing voor nieu we
projecten als
voor
de dagdagelijkse produc ti e
en het
operationeel I CT-b eheer .

Herbruikbaarheid
De stafdienst I CT streeft naar een zo
herbruikbaarheid bij nieuwe ontwikkelingen.

groot

mogelijke

De s tafdi ens t I CT s tr eeft naar opl ossingen di e onderbou wd
worden door br ede applicati es . He t is bijvoorbeeld nodig dat de
kennis en ervaring die werd opgedaan herbruikt kan worden bij
de on twikkeling van nieuwe I CT-op lossingen binnen de FOD
Financiën en ook b innen ander e ins tanti es .
Ander zijds is he t ook zo dat de s tafdiens t I CT moe t onderzoeken
of bepaalde I CT oplossingen nie t reeds werden ontwi kkeld binnen
ander e ins tan ti es en of deze ni et even tueel herbruikt kunnen
worden.

Optimale aanwending
De stafdienst I CT zal er bij de uitwerking van nieuwe projecten en
het uitvoeren van operationele taken over waken dat de
toegekende middelen (personeel, infrastructuur, …) optimaal
gebruikt worden.
Bij het ui twerken van nieu we proj ecten en het ui tvoer en van
operationele taken zal de s tafdi ens t I CT s tr even naar b esparingen
en een maximale samenhang tuss en de voorges tel de oplossingen.

Conformiteit
Bij het uitwerken en invoeren van een globaal security-beleid zal
de Stafdienst I CT van de Fod Financiën zich conform houden aan
de federale regels.
ICT fundamenten en standaarden (volgt dit link)
www.minfin.fgov.be/portail1/fr/ict/pdf/Architectural-Building-Blocks-V1-02-04-2008-FR.pdf
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