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nieuwe FOD Financiën

Beste lezer,
Voor u ligt de samenvatting van mijn ManagementPlan
voor Financiën.
Een ManagementPlan kan je nog het best vergelijken
met het plan dat een architect uittekent van het huis dat
hij wenst te bouwen of te verbouwen.
Net zoals de architect zijn visie op het nog te bouwen
huis verwerkt in een tekening, heb ik door middel van dit
ManagementPlan op papier gezet, hoe ik zou willen dat
de FOD Financiën er in de toekomst gaat uitzien.
Het volstaat uiteraard niet alleen om te zeggen waar je
naar toe wilt in de toekomst. Je moet ook zeggen hoe je er denkt te geraken.
Een architect en een aannemer doen dit door de bouw van het huis op te delen in deelprojecten:
het metselwerk, de elektriciteitsvoorziening, de loodgieterij, de schrijnwerkerij, enz.
Ook het toekomstige huis van de FOD Financiën, dat ik in mijn ManagementpPan heb
uitgetekend, kan maar gebouwd worden als de nodige projecten worden opgestart om van de
huidige situatie te kunnen overgaan naar de toekomstige situatie.
Zo moeten wij bijvoorbeeld onze Informatie Technologie (computers, databestanden, …)
aanpassen, onze dienstverlening naar de burger en bedrijven uitbreiden en de manier waarop
we de gegevens van de belastingsplichtige bewaren en delen met elkaar op een andere manier
gaan organiseren. We zullen ook hard op zoek moeten gaan naar bijkomende medewerkers. De
volgende jaren zullen er immers een heleboel collega’s met pensioen gaan binnen Financiën.
Koken kost echter geld. Vandaar ook dat ik in dit ManagementPlan becijferd heb welke
budgetten noodzakelijk zijn om al deze projecten te kunnen realiseren. Doordat we een
dergelijke planning hebben opgesteld voor de volgende jaren, hebben we ook een sterk verhaal
om jaarlijks van de Regering de budgetten te bekomen die we nodig hebben om de verandering
binnen Financiën te realiseren.
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop dat wij er samen in zullen slagen om Financiën uit te
bouwen tot een moderne organisatie die de burgers en bedrijven de dienstverlening geeft waar
zij als belastingbetalers recht op hebben en waar het bovenal, aangenaam werken is voor ieder
van ons.
Jean-Claude Laes
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De plannen voor de
belastingsplichtige

Een moderne staat moet aan veel behoeften
voldoen.
Burgers vragen een goede Sociale
Zekerheid, veiligheid op straat, moderne
sportcomplexen en kinderopvang; bedrijven
hebben nood aan moderne tewerkstellingsprogramma’s, vlot bereikbare industrieparken en een
goed onderhouden wegennet.
Om dit alles te kunnen betalen heeft de overheid
geld nodig, veel geld.

Juist en rechtvaardig belastingen innen
De FOD Financiën heeft dan ook als voornaamste
taak om de financiële middelen in te zamelen
die nodig zijn om de vele noden van burgers
en bedrijven te betalen.
Het is met andere
woorden onze plicht om ervoor te zorgen dat
elke belastingplichtige het bedrag betaalt dat hij
verschuldigd is aan de Staat. Niet meer, maar ook
niet minder.

Het geld van de Staat als goede
huisvader beheren

Het beschermen van het leefmilieu en
de volksgezondheid
Financiën vervult ook een belangrijke Europese
opdracht. Door de nauwgezette controle van onze
collega’s van de Douane op de goederen die op het
grondgebied van België vervoerd worden, dragen
zij bij tot de bescherming van het leefmilieu en
de volksgezondheid en trachten zij hun steentje
bij te dragen in de strijd tegen het internationaal
terrorisme, de mensenhandel en de illegale trafiek
in verdovende middelen of mensenhandel.

Het waarborgen van rechtszekerheid
Tenslotte zorgen wij er voor dat de partijen die
goederen uitwisselen met elkaar - bij voorbeeld bij
de aankoop of de verkoop van een huis of grond
- dit in alle rechtszekerheid kunnen doen, door
het systematisch bijhouden van de documenten
en de akten die gepaard gaan met dergelijke
transacties.

Daarnaast moet Financiën, en meer bepaald de
Thesaurie, er voor zorgen dat de ontvangsten en
de uitgaven van de overheid in evenwicht zijn.
Dit betekent dat wij enerzijds geld moeten gaan
zoeken wanneer er tekorten zijn, door bijvoorbeeld geld te gaan ontlenen. Anderzijds moeten
wij, net zoals wanneer u geld op uw spaarboekje
plaatst als u een beetje wilt sparen, het geld van
de overheid dat tijdelijk niet gebruikt wordt, beleggen bij de financiële instellingen.
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De plannen voor de ambtenaar

Rekening houden met uw behoeften
Wij willen een manier van werken invoeren die enerzijds efficiënter is, maar vooral meer rekening
houdt met uw behoeften.

Verantwoordelijkheid geven
Wij willen een moderne organisatie worden die u als medewerker meer verantwoordelijkheden
geeft.

Een relatie van wederzijds vertrouwen mogelijk maken
Wij willen een organisatie zijn waarbij u een relatie van wederzijds vertrouwen kan opbouwen met
de belastingplichtige.

Ondersteuning en opleiding geven
Wij willen een organisatie zijn die u de mogelijkheid geeft tot voortdurende bijscholing en die u
toelaat uw manier van werken dagelijks te verbeteren.
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De pi
10 strategi
toekomst t

U weet nu wat ik als de belangrijkste opdrachten beschouw voor de F
vergelijken met het dak van een oude Romeinse tempel. Net zoals het d
zuilen, zo ook moet de missie van onze toekomstige organisatie onderst
huidige situatie kunnen overgaan naar de n

Pijler 1:

Pijler 2:

Pijler 3:

Pijler 4:

Pijler 5:

Betere Informatica

Eén
gemeenschappelijk
dossier

Eén
belastingplichtige
in plaats van één
belasting

Een bereikbare
ambtenaar

Ken uw
belastingplichtige

Het Ministerie van
Financiën heeft altijd
zijn best gedaan om
de belastingbetaler
zo goed mogelijk te
helpen. Goed is echter
niet goed genoeg
meer in de toekomst.
De belastingplichtige
wil waar voor zijn
(belasting)geld en
verlangt niet alleen
meer via telefoon,
brief of fax met ons
in contact te kunnen
treden, maar ook via
het internet,
e-mail en moderne
kantoorruimten waar
de nodige privacy kan
gegarandeerd worden.

De bedoeling is dat we
door het systematisch
verzamelen en
bestuderen van
gegevens van een
belastingplichtige,
enerzijds een beter
beeld krijgen van de
behoeften van deze
belastingplichtige.
Doordat we de
belastingplichtige
beter leren kennen,
kunnen we hem de
hulp en de informatie
geven die hij nodig
heeft. Dat betekent
anderzijds ook dat we
sneller zullen weten of
een belastingplichtige
een risico vormt of
de neiging heeft om
zijn plichten niet
na te komen. Het
verzamelen van de
gegevens van de
belastingplichtige laat
ons dus niet alleen toe
onze dienstverlening
af te stemmen op deze
belastingplichtige,
maar laat ons
eveneens toe
onze controles te
beperken tot deze
belastingplichtigen die
een risico vormen.

Door een gebrek
aan voldoende
investeringen
gedurende lange tijd,
heeft de FOD Financiën
een grote achterstand
opgebouwd op
informaticavlak.
De laatste jaren
werden reeds grote
inspanningen gedaan
om deze achterstand
in te halen, maar er
blijft nog een lange
weg te gaan. De
huidige informaticainfrastructuur is
immers niet langer
bruikbaar binnen de
toekomstige FOD
Financiën. Het is zoals
met oude huizen: er
ligt misschien wel
elektriciteit, maar de
draden zijn berekend
op een transistorradio
en een scheermachine
in plaats van op een
microgolfoven, een
vaatwasmachine en
een zonnebank.

Op dit ogenblik
beschikken we binnen
de afzonderlijke
administraties,
alleen maar over
deze gegevens van
de belastingplichtige
die we nodig hebben
in het kader van de
specifieke opdracht
van onze administratie.
Hebben we extra
gegevens nodig over
de belastingplichtige,
moeten we contact
opnemen met onze
collega’s van de andere
administraties. De
bedoeling is dat we al
de gegevens van de
belastingplichtigen,
die nu verspreid
zitten binnen de
verschillende kamers
van Financiën, in één
gemeenschappelijk
dossier gaan steken. Zo
kan u als ambtenaar en
bewoner van het huis,
steeds onmiddellijk de
gegevens consulteren
die u nodig heeft, in
welke kamer u ook zit.

Binnen het oude
Ministerie van
Financiën stond
het type belasting
centraal. Het
gevolg was dat 1
belastingplichtige
figuurlijk in
verschillende delen
werd gehakt,
afhankelijk of het
bij voorbeeld om de
Personenbelasting of
de Vennootschapsbelasting ging.
Ons doel is om de
verwerking van al onze
kernactiviteiten zoals
de registratie van
akten, het verwerken
van aangiften en
betalingen, het
controlebeheer,
alsook het onderhoud
van Patrimoniale
documentatie
en specifieke
douaneactiviteiten,
via 1 systeem te laten
verlopen. Op deze
wijze organiseren
we ons rond de
belastingplichtige en
niet langer rond het
soort belasting. Of om
het met Copernicus
te zeggen: de FOD
Financiën moet zich
aanpassen aan de
belastingsplichtige en
niet omgekeerd!
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ijlers:
ieën om de
te bereiken

FOD Financiën van morgen. Deze opdrachten of missie, zou je kunnen
dak niet naar beneden valt zolang het gedragen wordt door enkele sterke
teund of geschraagd worden door enkele sterke pijlers, willen we van de
nieuwe uitdagingen van de FOD Financiën.

Pijler 6:

Wat we samen
doen, doen we beter

Bijzondere dossiers
verdienen een
bijzondere aandacht.
Dit betekent dat voor
bepaalde complexe
dossiers, een team
zal samengesteld
worden van collega’s
met specifieke
vakkennis die voor
dit dossier van
belang is. Moeilijke
dossiers kunnen bij
voorbeeld fraudezaken
zijn of complexe
onteigeningsakten.
Door beter samen
te werken met onze
collega’s en gebruik
te maken van ieders
vakkennis, zullen
we erin slagen om
moeilijke dossiers
sneller op te lossen.

Pijler 7:

Pijler 8:

Pijler 9:

Pijler 10:

Klare taal

Een begeerde
werkgever

Een nieuwe functie,
een nieuw begin

De nieuwe
Thesaurie is
gearriveerd!

De wetgeving, de
manier van werken
en de reglementering
worden vandaag
soms verschillend
geïnterpreteerd en
toegepast, afhankelijk
van de ambtenaar
die er bij betrokken
is. Dat kan uiteraard
niet langer binnen de
nieuwe FOD Financiën.
Elke belastingplichtige
die zich in een zelfde
situatie bevindt, heeft
immers het recht
om op een zelfde
wijze behandeld
te worden. Het
volstaat echter niet
dat iedereen volgens
dezelfde spelregels
wordt behandeld, de
spelregels moeten ook
leesbaar en toepasbaar
zijn. Alleen onder
deze voorwaarden,
weet zowel de
ambtenaar als de
belastingplichtige,
waar hij aan toe is.

De manier
waarop door de
belastingplichtige
gepraat of gedacht
wordt over Financiën,
is niet echt altijd
een succesverhaal
te noemen. De
belastingplichtige
ziet ons nog te
vaak als een logge
administratie die in
de eerste plaats uit is
op zijn zuur verdiende
centjes. Maar ook u
bent niet altijd even
gelukkig of trots
op de organisatie
waarvoor u werkt.
Dit beeld willen we
ombuigen. We willen
een imago creëren
dat aansluit bij onze
nieuwe cultuur: een
open administratie die
de belastingplichtige
centraal stelt en die
oog heeft voor de
noden en wensen van
zijn medewerkers.

Het doel is om zo snel
mogelijk over te gaan
tot het uittekenen
en invoeren van de
nieuwe functies,
loopbanen en
ambtsgebieden van de
nieuwe FOD Financiën.
Alleen op deze wijze
kunnen we zo vlug
mogelijk overgaan van
de huidige naar de
toekomstige structuur.

5

Binnen deze laatste
pijler hebben we
eigenlijk twee
doelstellingen.
Enerzijds willen we
er voor zorgen dat
de Thesaurie zo goed
mogelijk het geld van
de Staat kan beheren.
Anderzijds willen we
er voor zorgen dat
de belastingplichtige
op een zo eenvoudig
en zo vlot mogelijke
manier zijn belastingen
kan betalen aan de
Staat of zijn teveel
betaalde belastingen
kan terugkrijgen van
onze administratie.






 






Wie gaat dat betalen?

Ik heb u geschetst hoe dat ik de toekomst van Financiën zie en de wegen waarlangs ik dit doel wil
bereiken. Zoals echter reeds gezegd, koken kost geld. En dat geld is er!
We hebben immers groen licht gekregen van de Federale Regering voor het budget dat nodig is om
van start te gaan met de realisatie van Coperfin.
Om de modernisering, die dankzij het vijfjarenplan informatica werd ingezet, te versnellen, werden
sommige van onze budgetten aanzienlijk verhoogd, voornamelijk op het vlak van informatica
(Informatie-en Communicatietechnologie).
Concreet wil dit zeggen dat wij in 2003 bijna 110 miljoen EURO (d.w.z. meer dan 4,4 miljard oude
Belgische franken) extra zullen kunnen investeren.
Dit betekent een opmerkelijke vooruitgang. Zeker als je weet dat onze budgetten eind jaren ’90
begin 2000 nog rond de 45 miljoen EURO per jaar schommelden!

Dit budget zal geïnvesteerd worden in ICT-projecten die de overgang van de oude naar de nieuwe
FOD zo concreet mogelijk moeten maken. Enkele van deze projecten worden wat verder in deze
brochure in detail besproken.
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Coperfin (geïntegreerde aanpak)

Wat zijn de gevolgen van dit plan
voor mij?
Om de gevolgen van dit plan duidelijk te maken moet ik u twee zaken toelichten.
Enerzijds het personeelsplan. Om over te kunnen gaan van de huidige situatie naar de nieuwe FOD Financiën
hebben wij u immers allemaal hard nodig.
Anderzijds de eerste concrete projecten die zullen opgestart worden om de pijlers van ons toekomstig huis te
realiseren en waarvan u zeer snel de eerste concrete resultaten zal zien.

Het personeelsplan: De vergrijzing van Financiën

U heeft waarschijnlijk meermaals in de pers gehoord over het probleem van de vergrijzing van de bevolking.
Door het feit dat er minder kinderen geboren worden en wij allen langer blijven leven, zijn er steeds meer
gepensioneerden in vergelijking met het aantal mensen die nog een actieve loopbaan uitoefenen.
Dit verschijnsel wordt ook wel de omgekeerde leeftijdspiramide genoemd. Omgekeerd, omdat de top van de
piramide (de gepensioneerden) breder is dan de basis (de jongeren). Ook binnen de FOD Financiën hebben
we in ernstige mate met dit probleem te maken. Zo ziet u op onderstaande grafiek dat binnen de Algemene
Administratie van de Belastingen 30% van de collega’s ouder is dan 50 jaar, terwijl slechts 17% jonger is dan
35 jaar.

Voorbeeld: Overzicht leeftijdscategorieën medewerkers Algemene Administratie van de Belastingen
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Dit betekent dat het aantal oudere collega’s oververtegenwoordigd is in vergelijking met onze jongere collega’s.
Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor onze toekomstige organisatie. Vorig jaar zijn er ongeveer 600 van onze
collega’s met pensioen vertrokken. Deze natuurlijke afvloeiingen zullen op termijn niet beperkt blijven tot 600
per jaar, maar verder aangroeien tot 1000 (vanaf 2006), 1200 (vanaf 2007) en zelfs 1600 (vanaf 2012) per
jaar!

Het groot aantal collega’s dat op vrijwillige basis Financiën zal verlaten om van een welverdiend pensioen te
genieten, zullen we zoveel mogelijk vervangen door nieuwe mensen aan te werven.
Dit zal echter niet eenvoudig zijn. Zo waarschuwt de Hoge Raad van de Arbeid ons reeds in haar rapport van
juni 2002, dat het gezien het beperkte aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zeer moeilijk zal zijn om al
deze lege stoelen op te vullen. Ook andere administraties en bedrijven zullen immers op hetzelfde moment
geconfronteerd worden met dit probleem.
Doordat we enerzijds geconfronteerd worden met een vergrijzing van het personeel en we het anderzijds zeer
moeilijk zullen hebben om nieuwe werkkrachten te vinden voor deze collega’s (vanaf 2006 zullen we immers
meer dan 1.000 personeelsleden per jaar moeten rekruteren!), moeten we, om onze taken succesvol te kunnen
blijven uitvoeren, tegelijk ook investeren in automatisering.
Door deze investeringen kan uw dagelijkse manier van werken worden vereenvoudigd en efficiënter worden
gemaakt.
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Geïntegreerde verwerking van belastingen

Zoals u reeds heeft kunnen lezen in deze
brochure, is het één van onze belangrijkste
doelstellingen om de verwerking van alle soorten
belastingen door 1 systeem te laten verlopen.
Concreet betekent dit dat we in de toekomst nog
maar 1 computerprogramma zullen gebruiken
om de aangiften, aanslagen en controles van de
verschillende soorten belastingen te behandelen.
Daardoor moeten we de belastingsplichtige niet
langer kunstmatig opdelen in “dossiers”, op
basis van onze interne organisatie, maar kunnen
wij de belastingsplichtige een gezamenlijke
dienstverlening aanbieden.
Ook onze medewerkers hebben baat bij deze
situatie.
Door overal in Financiën hetzelfde
systeem te gebruiken voor de verwerking van
de verschillende soorten belastingen, zal de
informatie over de belastingplichtigen, immers
sneller en eenvoudiger beschikbaar zijn voor de
medewerkers die deze info nodig hebben voor de
uitvoering van hun dagtaak.
Er is echter nog een veel belangrijker voordeel
voor de ambtenaar.
Doordat wij allemaal
hetzelfde systeem gaan gebruiken, wordt het
minder belangrijk binnen welke dienst dat we
werken, maar belangrijker wat we kunnen en
weten, met welke systemen we kunnen werken.
Je kan het vergelijken met de piloot van een
lijnvliegtuig. Een piloot leert tijdens zijn opleiding
met een bepaald type vliegtuig te vliegen.
Wanneer de vliegtuigmaatschappij na een aantal
jaren overschakelt op een ander type lijnvliegtuig,
zal de piloot een bijkomende opleiding nodig
hebben. Hij of zij is immers niet vertrouwd met

de typische eigenschappen en instrumenten van
dat nieuwe type vliegtuig. Dat betekent echter
niet dat de piloot opnieuw moet leren vliegen. De
vaardigheden die nodig zijn om te vliegen heeft
hij immers reeds voordien verworven.
Zo ook met het systeem voor de geïntegreerde
verwerking van belastingen. Doordat we in de
verschillende administraties hetzelfde systeem
zullen gebruiken, zullen we veel eenvoudiger
kunnen overstappen tussen de verschillende
administraties. Dit zal tot gevolg hebben dat er
steeds meer vergelijkbare functies komen tussen
de verschillende administraties.
Vergelijkbaar
omdat deze functies gelijkaardige kennis en
capaciteiten veronderstellen van de ambtenaren
die ze invullen, juist omdat ze met een gelijkaardig
systeem werken. Dat betekent uiteraard niet dat
er geen opleidingen nodig zijn om deze overstap
te kunnen maken. Net zoals de piloot zullen we
ons immers vertrouwd moeten maken met de
nieuwe materie die we nodig hebben om onze
dagtaak opnieuw naar behoren te vervullen.
Door eenvoudiger te kunnen overstappen tussen
administraties, zullen we ook sneller op de locatie
kunnen gaan werken van onze keuze, wat minder
mogelijk is als je slechts tussen de locaties van 1
administratie kan kiezen.
Om dit ambitieuze project mogelijk te maken
zullen we in een eerste fase 3 miljoen EURO
investeren.
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Project Dominique

Dominique is de bevallige naam die we gegeven
hebben aan één van de eerste projecten die dit
jaar in het kader van de hervorming van Financiën
worden opgestart en dat zal lopen tot volgend
jaar.
Het project Dominique zal er voor zorgen dat
van alle brieven en faxen die binnenkomen
(DOmINique = DOcumenten IN) bij de FOD
Financiën een foto wordt gemaakt (scanning)
die direct zal opgeslagen worden op een
centrale computer.
Wanneer we deze brieven of faxen later opnieuw
nodig hebben moeten we dus niet meer op een

eindeloze zoektocht gaan in onoverzichtelijke
archiefkasten of dossiermappen, maar kunnen
we het document waarnaar we op zoek zijn direct
oproepen op onze eigen computer.
Op deze manier wordt alle informatie die we
van de belastingbetaler ontvangen verzameld in
één groot dossier dat beschikbaar is voor alle
medewerkers van de FOD Financiën die deze
informatie nodig hebben voor hun functie.
Voor deze verbetering van uw dagdagelijkse
werksituatie investeren wij ongeveer 3,5 miljoen
EURO.

Project Dorothée

Het project Dorothée is te vergelijken met
het project Dominique en loopt over dezelfde
periode.
Op dit ogenblik is het zo dat van elk document
voor belastingplichtigen, bij voorbeeld een
aanslagbiljet, zowel een origineel als een
duplicaat wordt afgedrukt. Het duplicaat van dit
aanslagbiljet wordt vervolgens opgestuurd naar
de taxatiediensten waar onze collega’s ervoor
zorgen dat de kopie manueel wordt toegevoegd
aan het dossier van de belastingplichtige.

Het duplicaat van dit document kan echter door
elke medewerker die het nodig heeft voor zijn job
worden opgeroepen via de computer en afgedrukt
worden op de lokale printer.
Zo is de informatie niet alleen sneller en
beter bereikbaar voor onze medewerkers die
deze informatie nodig hebben, blijven een
heleboel collega’s gespaard van (te vermijden)
administratief klasseerwerk, maar besparen
we bovendien op de werkingskosten van onze
administratie.

Het spreekt voor zich dat dit klasseerwerk zeer
weinig voldoening geeft en niet de meest efficiënte
manier van werken is.

Op termijn zal Dorothée het ook mogelijk maken
dat de belastingsplichtige de informatie over
zichzelf zal kunnen raadplegen via het internet.

Dorothée zal er voor zorgen dat alle uitgaande
(DOrOthée = DOcumenten Out) gegevens
van de FOD Financiën elektronisch worden
opgeslagen. In tegenstelling tot vroeger wordt
alleen het document afgedrukt dat naar de
belastingsplichtige verstuurd wordt.

Om dit mogelijk te maken voor onze medewerkers
hebben wij eveneens een budget van 3,5 miljoen
EURO vrijgemaakt.
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Project Imago

Via het project Imago zal naar de buitenwereld
duidelijk gecommuniceerd worden wie we zijn en
wat we doen.

Dit project zal gecombineerd worden met
advertenties, promotieacties en een tentoonstelling
voor de ambtenaar over het imago.

Het klassieke beeld dat de belastingplichtige
van onze dienst heeft moet verdwijnen en
plaatsmaken voor wat we echt willen zijn: een
open administratie die de belastingplichtige
centraal stelt en die oog heeft voor de noden en
wensen van zijn medewerkers.

Met dit project willen we de toekomstige
FOD Financiën beter bekend maken bij de
belastingsplichtige en duidelijk maken dat we
volledig tot zijn dienst staan.

Om deze boodschap over te brengen is er in
maart van dit jaar een project opgestart waarin
bepaald wordt hoe we deze boodschap het best
kunnen uitwerken.
Binnen dit project zullen we eveneens starten met
de uitwerking van een nieuw logo en een nieuwe
huisstijl. Met huisstijl bedoelen we letterlijk “de
stijl van het huis van de FOD Financiën”. Dit
heeft zowel betrekking op de belettering van ons
wagenpark en de uniformen van ons personeel,
als op het briefpapier en de inkleding van de
ruimtes van Financiën waar de belastingplichtige
ontvangen wordt.

Tegelijk willen we, met het oog op de zware
opdracht die ons staat te wachten in het kader
van het aantrekken van nieuwe medewerkers,
ons meer dan ooit naar buiten toe profileren als
aantrekkelijke werkgever.
Het belangrijkste blijft echter dat u, die vandaag
bij financiën werkt, zich nog beter gaat thuis
voelen binnen de FOD Financiën en dat wij u
een aangename en interessante werkomgeving
kunnen bieden.
Om dit alles te realiseren hebben wij voor 2003
2,23 miljoen EURO opzij gezet.
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Verantwoordelijke uitgever:
Jean-Claude Laes
Wetstraat 14 - 1000 Brussel
Hebt u vragen over Coperfin?
Schrijf of fax naar het
Coperfin-communicatieteam
Arts Center
Kunstlaan 19H - bus 2
1000 Brussel
fax: 02/233.87.58
e-mail: coperfin@minfin.fed.be

