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Zoals gepland, hebben we onze 14 belangrijkste
informaticabestekken tot een goed einde gebracht (FININFO
2004/1, p. 3): alle bestellingen zijn gelanceerd!
Ons eerste doel is dus bereikt: de toegewezen budgetten zo
goed mogelijk aanwenden (99,98 %) om onze organisatie
uit te rusten met een krachtig informaticapark.
Dit is – u had het al begrepen - een belangrijke stap op weg
naar onze toekomst.

Vandaag zien we de werken vorderen op twee terreinen:
❍ Funderingen
Onze ploegen bouwen op dit moment stevige technische
funderingen en informaticafundamenten waarop wij
later de verschillende kamers van ons huis zullen kunnen
optrekken.
❍ Plan van de verdiepingen
Ondertussen verﬁjnen onze architecten het plan dat we al
hadden om vanaf juni met de bouw van de kamers op de
eerste verdieping te kunnen beginnen.
Dit is niet altijd zichtbaar op het terrein, maar wel
noodzakelijk.
Vooraleer we de eerste muren kunnen bouwen, hebben we
solide funderingen nodig.
Wordt vervolgd...
Jean-Claude LAES
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De BPR van de algemene administratie van de
Thesaurie
(Coperfin 3) op volle toeren
De administratie van de Thesaurie is op dit moment bezig
een Business Proces Reengineering (BPR) uit te voeren
in het kader van Coperﬁn, de modernisering van onze
FOD Financiën. U zei? Een BPR, wat is dat ook alweer?
Even uw geheugen opfrissen! Een BPR is erop gericht de
werkprocessen van een organisatie kritisch te evalueren
en waar wenselijk ze diepgaand te hervormen. Vaak
gaat deze hervorming gepaard met een doorgedreven
automatisering. Tot zover de theorie...

Stand van zaken bij de Thesaurie
Over naar de actuele stand van zaken bij de Thesaurie,
want zij ploegt voort!
Hoe wordt aan de BPR concreet vorm gegeven binnen de
Thesaurie? Coperﬁn 3 is er in de eerste plaats op gericht de
Thesaurie efﬁciënter te laten werken. Een nobel streven,
dat lijdt geen twijfel... En ja, in de goede traditie van de
BPR methodologie werden de huidige en de toekomstige
processen zo nauwkeurig mogelijk uitgetekend door
de verschillende werkgroepen. Niet alle toekomstige
processen worden momenteel onder de loep genomen.
Het bleek beter te zijn om niet alles tegelijkertijd aan te
pakken en daarom werd er bewust voor gekozen om
bepaalde processen prioritair te behandelen. Dit neemt
niet weg dat de Thesaurie op termijn wil komen tot
een volledige hertekening van al haar processen en de
opstelling van een procesboek.
De werkgroepen hebben het niet onder de markt:
onze BPR is een selfmade realisatie, met de steun van
de FOD P&O, maar zonder externe adviseurs (wegens
geen centen...). Er is geen vrijstelling van de normale
taken, wat permanent een zware inspanning vergt en
een aanzienlijke druk legt op de dagelijkse werking van
onze organisatie. Anderzijds is deze werkwijze een niet te
versmaden pluspunt: de hervorming ontstaat vanuit de
rangen van het personeel dat op het terrein opereert en
wordt vervolgens door het management bijgestuurd. Op
deze manier zal het project, eens het de studiefase zal zijn
gepasseerd, in snel tempo kunnen worden uitgevoerd.

Er worden meer dan behoorlijke resultaten
geboekt
Een aantal “opportuniteiten” werden geselecteerd, met
andere woorden mogelijke verbeteringen in de diverse
diensten die er toe moeten leiden dat de Thesaurie in de
toekomst als een klantvriendelijke administratie door het
leven zal gaan.
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Een greep uit het aanbod: de modernisering van het
beheer van de betalingsgeschillen; het actief terugvorderen
van wedden, pensioenen en kinderbijslagen die ten
onrechte werden uitbetaald; het creëren van een
juridisch expertisecentrum inzake ﬁnanciële markten en
diensten. Ook zijn er diverse automatiseringsprojecten,
zoals PC Banking voor de Deposito- en Consignatiekas,
een opvolgingsprogramma voor het beheer van leningen
van Staat tot Staat voor de administratie Europese en
internationale betrekkingen, een geïntegreerde database
voor de Staatsschuld. Deze projecten omvatten een
gans arsenaal aan informaticatoepassingen die het
administratieve leven sneller en efﬁciënter zullen doen
verlopen. Op voorwaarde natuurlijk dat er budgetten
beschikbaar zullen zijn...
Soms moet het allemaal niet zoveel geld kosten of erg
ingewikkeld zijn. Kleine verbeterprojecten die binnen
korte tijd en zonder al te veel investering kunnen
gerealiseerd worden, vallen ook in dit stramien. Zo
werden er twaalf “quick wins” – zeg maar de “snelle
hap” uit de BPR – uitgevoerd. Een aantal van deze
quick wins brengen op korte termijn verbeteringen
aan in de bestaande toestand (bv. de aﬂevering van
de pensioenﬁche in het Duits waardoor nu ook onze
Duitstalige gepensioneerden niet meer - taalkundig - in de
kou blijven staan). Andere beogen ook investeringen die
zonder duur te zijn, op lange termijn van blijvend nut zijn.
Het elektronisch op een ordentelijke, gestandaardiseerde
manier beheren van documenten, al dan niet op
een gemeenschappelijke server, zonder hulp van een
geavanceerd documentbeheerssysteem, is zo één van die
quick wins. Documenten digitaal correct benoemen en
opslaan brengt niet alleen orde op zaken in de eigen PC,
maar is ook een voorbereiding op de toekomst, wanneer
bestaande documenten naar kennisbeheerssystemen
zullen moeten gemigreerd worden.

Over het muurtje kijken
Een algemene administratie is geen eiland. De Thesaurie
zeker ook niet... en dus werd er naarstig gezocht naar
mogelijke overeenkomsten en verbanden met andere
processen binnen en buiten de Thesaurie. Heel wat
aandacht werd besteed aan overeenkomsten en
verbanden met onze tegenpartijen en in het bijzonder met
de andere algemene administraties en de stafdiensten van
onze FOD Financiën. In de tweede helft van september
vonden een infosessie en tien workshops plaats. Als
onmiddellijk gevolg daarvan worden nu en in de komende
maanden een twintigtal acties gevoerd om te komen tot een
gestroomlijnde beschrijving van gelijkaardige processen,
en waarom niet, tot het wegwerken van inefﬁciënties.

Iedereen mee in de boot?

De lange weg vooruit

Belangrijk binnen dergelijke projecten is een gevoel van
betrokkenheid genereren bij diegenen die het uiteindelijk
allemaal moeten tot stand brengen en dragen. Dat is
geen gemakkelijke opgave... Communiceren over de
BPR is hierbij een belangrijk aspect. De werking van de
verschillende werkgroepen werd (en wordt) intensief
ondersteund door de BPR intranetsite waar alle informatie
en documentatie wordt gekanaliseerd en beschikbaar
gesteld. Ook werd er een enquête georganiseerd die
peilde naar de betrokkenheid bij de BPR en de voorkeuren
voor de gebruikte communicatiemiddelen, inclusief de
kwaliteitsbeoordeling ervan. In een volgend nummer
van CoperﬁnFlash zal nader worden ingegaan op de
resultaten van de enquête.
Elke maand wordt er een stuurgroep georganiseerd
waaraan het topmanagement, de programmamanager
en haar adjunct, de leiders van de werkgroepen, de
interne BPR-adviseurs en afgevaardigden van de FOD
P&O deelnemen. Tijdens deze vergaderingen wordt
er gerapporteerd, worden de dringendste knopen
doorgehakt en wordt er richting gegeven. De stuurgroep
werd uitgebreid met vertegenwoordigers van onze
belangrijkste tegenpartijen ten einde de uitvoering van
de uitgewerkte ideeën te bevorderen.

De BPR van de Thesaurie heeft nog een hele weg te
gaan. In de eerste en tweede fase werd de planning
opgemaakt en werden er opportuniteiten geselecteerd.
Ook de doelstellingen, de strategie en de onderliggende
principes werden beschreven. De derde fase is thans
afgerond. Dit houdt in dat de toekomstige structuur en
processen van de Thesaurie uitgetekend zijn. In de aan
de gang zijnde vierde fase wordt er een kloofanalyse
uitgevoerd: wat moeten we doen om te komen waar
we willen zijn? Welke planning moeten we vooropstellen
voor de uitvoering, hoe en met welke middelen gaan
de projecten bekostigd worden? De laatste en vijfde
fase tenslotte, voorziet in de effectieve realisatie van de
projecten. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek…
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Dialoog rond de BPR Thesaurie
Ook de Thesaurie is volop aan het hervormen. De BPR’s volgen
elkaar op en verschillende werkgroepen denken na over nieuwe
werkmethodes. Een reden temeer voor CoperfinFlash om een
gesprek te hebben met twee werkgroepleden en hen naar hun
indrukken te vragen.
Ingrid Van Herzele: Goeiemorgen, mijn naam is Ingrid Van Herzele. Ik ben projectleider van groep 5 van de BPR
Thesaurie die werkt rond de oprichting van een geïntegreerde organisatie die de naam “Financial Markets and services”
(FMS) zal dragen. Ik ben juriste van opleiding en ik werk sinds eind 1982 bij de administratie.
Philippe Culot: Aangenaam, Philippe Culot. Ik ben in 1981 bij de Staat beginnen werken als opsteller bij de Rijksdienst
voor Pensioenen. Ik heb verschillende loopbaanexamens afgelegd en ben nu eerstaanwezend veriﬁcateur. Ik maak
deel uit van groep 2 die zich bezig houdt met de ondersteunende processen van de CDVU (Centrale Dienst voor
Vaste Uitgaven). Ik werk sinds 1985 bij de CDVU, Pensioenen. Daardoor heb ik nogal een brede kijk op deze dienst.
Vooraleer ik in de BPR kwam, hield ik mij vooral bezig met een grondige analyse van de dienst, dit wil zeggen dat ik
probeerde alle procedures in detail te beschrijven. welke zijn de doelstellingen van uw groep?
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Ingrid Van Herzele: Op dit moment is de juridische
expertise met betrekking tot de ﬁnanciële markten en
diensten verspreid over drie verschillende diensten die
niet altijd een gelijklopende mening hebben. Het doel
is deze expertise te verzamelen binnen één entiteit en ze
te laten gelden in de buitenwereld door een eenduidig
standpunt te verdedigen. Bepaalde diensten zullen
waarschijnlijk binnenkort kunnen geïmplementeerd
worden, ook al zijn de N-2’s nog niet benoemd. Het is zo
motiverend om te zien dat we vooruitgaan. Wat versta je
onder “ondersteuningsproces”?

Philippe Culot: Binnen de CDVU zijn we bezig
met vier materies: de wedden, de pensioenen, de
oorlogspensioenen en de kinderbijslag. Deze materies
zijn zo verschillend dat ze elk een andere werkmethode
vereisen. Eerst hebben we de werking van alle diensten
omschreven en daaruit werden dan acht hoofdactiviteiten
afgeleid. Vervolgens hebben we de ambtenaren van onze
dienst en een steekproef van onze klanten ondervraagd
om zo goed mogelijk te kunnen tegemoet komen aan
hun wensen en hun problemen te kunnen achterhalen.
Uit deze bevraging werden een aantal opportuniteiten
gedistilleerd. We werden verzocht om ons in de eerste
plaats met de ondersteunende processen bezig te
houden zoals het beheer van documentatie, coaching
en de geautomatiseerde, manuele of on line informatie.
Deze processen zullen ondersteunend werken voor de
betalingsprocessen, die vanwege de delicate aard van
hun invoering, pas later zullen worden geanalyseerd.
Je moet weten dat wij elke maand 400.000 pensioenen
uitbetalen en 120.000 salarissen, zonder te spreken van
de kinderbijslag en de oorlogspensioenen. De meeste
leden van mijn werkgroep zijn afkomstig van het terrein
en ze zijn bijzonder gemotiveerd. Hoe verlopen uw
werkvergaderingen?
Ingrid Van Herzele: Over richtlijnen, opdrachten en
“delivrables” wordt beslist in de werkgroep methodologie,
samengesteld uit vertegenwoordigers van P&O. Met deze
groep werken we de methodologie uit en dan worden
mij concrete instructies gegeven. Ik maak vervolgens een
samenvatting van de vergadering, die ik doorstuur naar
de leden van mijn werkgroep. Ik stel een datum vast
en iedereen bereidt dan de agendapunten van onze
vergadering voor. Tijdens de vergadering wisselen we
onze ideeën uit. Nadien groepeer ik de ideeën en zet ze
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om in “delivrables”. Soms werken we enkel per mail. Het
is een heel andere manier van werken dan we gewoon
waren, maar ze is zeer verrijkend, vind je niet?
Philippe Culot: Zeker! Het is een interessante ervaring die
heel wat dynamiek brengt in je carrière. Voor de BPR deed
ik al aan projectwerking. Mijn chefs hadden vertrouwen
in mij en samen met een aantal collega’s ontwikkelden
we een aantal verbeteringen binnen onze dienst zoals
gebruiksaanwijzingen voor sommige programma’s. Ik heb
dus al wat ervaring. Binnen de groep onze ervaringen
uitwisselen, is ook iets dat ik boeiend blijf vinden.
Ingrid Van Herzele: Voor mij was het ook over de hele
lijn een zeer positieve ervaring. Ik ben hier begonnen in
december 2001 en de BPR is gestart in februari 2003. Bij
aanvang van de BPR was ik dus nog niet lang in deze
dienst. Toen men mij vroeg projectleider te worden, heb ik
eerst geantwoord dat ik de dienst daarvoor nog te weinig
kende. Maar uiteindelijk heb ik toch veel bijgeleerd. Het
was dus ook voor mij een opportuniteit. Ik zie het echt als
een persoonlijke verrijking, ook al zijn er soms moeilijke
momenten. Knopen doorhakken en daarbij rekening
houden met uiteenlopende meningen blijft lastig. In
mijn beroepsleven heb ik steeds het algemeen belang en
de klanttevredenheid nagestreefd. Ik hou van efﬁciënt
werk en van vernieuwing. Een BPR-werkgroep leiden ligt
volledig in die lijn.
Philippe Culot: Ja, in een BPR moet je blijk geven van
creativiteit. Je moet bestaande zaken kunnen overstijgen
en nieuwe aanbrengen. Je moet nogal wat verbeelding
hebben en het resultaat moet efﬁciënt zijn. Ook ik ben
blij te mogen deelnemen aan de verandering en de
modernisering.
Ingrid Van Herzele: Ik voel me veel meer betrokken bij
de organisatie van het werk. Ik heb de indruk dat mijn
mening telt, dat ik deel uitmaak van de modernisering,
van mijn administratie. Het is een beetje alsof ik controle
heb op de toekomst van mijn bedrijf. De inbreng van de
ambtenaren is ontegensprekelijk een pluspunt voor de
dienst.
Philippe Culot: Ik zal mij hierover uitspreken na de
realisatiefase want ik hou meer van afgeronde zaken.
Het is niet dat ik geen vertrouwen in de toekomst heb,
integendeel zelfs, maar op dat moment zal ik pas echt
tevreden zijn.
Ingrid Van Herzele: Vroeger werd de wil om te
veranderen door de dienstchef aangemoedigd, maar
dit geraakte zelden hoger. Het verschil tussen deze
hervorming en de vorige is dat we de steun van het
topmanagement hebben.

We hebben een Directeur ICT
CoperfinFlash vroeg hem zich even voor te stellen
Louis Collet: Ik ben geboren in 1950, in de Ardennen
maar ik woon nu in het centrum van Brussel. Ik ben
getrouwd en heb twee dochters van 11 en 15 jaar.

CoperfinFlash: Over welke capaciteiten
beschikt u om uw functie van Directeur ICT
te vervullen?
Louis Collet: Om hierover te oordelen kan men best
gaan kijken naar wat er in het verleden gerealiseerd werd.
De ICT-diensten hebben al grote projecten ondernomen
zoals bijvoorbeeld bij de overgang naar het jaar 2000
en de overgang naar de euro. Wij hebben ook ervaring
opgedaan met de vijfjarenplannen die een groot succes
waren, zowel op het vlak van de aanwending van de ons
toegekende budgetten als op het vlak van de realisatie
van de projecten. Ik denk dat er twee zaken zijn die in
mijn voordeel spelen: ik ken ons huis vrij goed en ik
beheers de wetgeving op overheidsopdrachten.

CoperfinFlash: Hoe stelt u zich uw nieuwe
taken voor?
Louis Collet: Voor ICT zijn de plannen niet nieuw vermits
het eerste plan dateert van 1997. Hiermee probeerden
we destijds te anticiperen op wat er zou gebeuren in
1999 en 2000 en bij de overgang naar de euro. Planning
was dus iets wat wij al kenden. Wij hadden toen ook al
een tamelijk strategische visie. De stap voorwaarts met
Coperﬁn was voor ons misschien iets minder groot. De
FOD Financiën was vóór Coperﬁn al begonnen met het
hergroeperen van haar informaticadiensten.

CoperfinFlash: Hoe ziet uw loopbaan er
uit?
Louis Collet: Ik studeerde Toegepaste Economische
Wetenschappen aan het FUCAM te Bergen en heb daarna
twee jaar in het familiebedrijf gewerkt. Nadien was ik
gedurende twee jaar aan de slag in een grootwarenhuis
als kandidaat-gerant. In 1977 ben ik beginnen werken bij
het Ministerie van Financiën als adjunct-controleur. Vanaf
het begin merkte ik dat het Ministerie medewerkers zocht
voor haar informaticadiensten en ik heb mij kandidaat
gesteld. Ik heb dus nooit het echte ﬁscale werk gedaan.
Niettemin heb ik ervoor gekozen alle examens mee te
doen in de ﬁscale branche. Ik was de eerste die dit deed.

CoperfinFlash: Stelt u zich specifieke
doelen binnen dit mandaat?
Louis Collet: Elk jaar werden de doelstellingen
voorgesteld in twee plannen: een strategisch plan en
een functioneel plan. Wij dienden dus enkel de namen te
wijzigen. Het strategisch plan wordt het managementplan
en het functioneel plan wordt het operationeel plan. ICT
zat dus al volledig in de goede richting, ook wat onze
werkmethoden betreft. Informaticadiensten staan altijd
in verbinding met wat er buiten de organisatie op dat
vlak gebeurt. Deze band ontstaat vanzelf omdat ICTdiensten overal op elkaar lijken. Wij kunnen eigenlijk heel
gemakkelijk externe contacten leggen en vergelijken.
Wij observeren wat er elders gebeurt om te kunnen
anticiperen op de noden en om verbeteringen te kunnen
aanbrengen die rekening houden met de nieuwe
technologieën.
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CoperfinFlash: Wat moeten wij volgens
u behouden van de huidige manier van
werken en wat moet er veranderen?
Louis Collet: Sedert de euro werken wij rond projecten.
Deze manier van werken is voor ons heel gewoon
geworden. Als wij een werkplan opstellen, verdelen we
dit in projecten, we stellen projectleiders aan en leggen
budgetten vast. Dit verhindert ons niet om, tegelijkertijd,
in een hiërarchische lijnrelatie te blijven werken. Deze
manier van werken behoort sinds kort tot onze cultuur.
Voor sommigen is deze werkmethode misschien wat
moeilijk te aanvaarden omdat zij zo, in zeker zin, de
controle verliezen over hun medewerkers. Zij voelen dit
aan als machtsverlies. Bij deze manier van aanpakken
speelden wij echt een pioniersrol.

hieraan te voldoen.

CoperfinFlash: Waar liggen, buiten uw
werk, uw interesses?

CoperfinFlash: Wat is uw idee over
Coperfin?
Louis Collet: Voor ICT gaat Coperﬁn in de gewenste
richting. Coperﬁn heeft ons geholpen om onze plannen
uit te werken. Wij zijn tevreden ook al gaat het, volgens
ons, niet vlug genoeg. Het voelt een beetje alsof wij in
een bootje zitten midden op een rivier. Wij weten dat we
te ver zijn om rechtsomkeer te maken en dat we dus tot
het einde zullen doorgaan, maar we moeten de volgende
steiger zo vlug mogelijk bereiken want we zitten in een
zeer oncomfortabele situatie.

motiveren voor hun verdere studies.

CoperfinFlash: Wat is uw
lievelingsspreekwoord of
-citaat?
Louis Collet:

CoperfinFlash: Wat moet ons over u
bijblijven na uw mandaat?
Louis Collet: Ik zou willen dat men aan mij terugdenkt
als aan een professional die zijn vak au sérieux nam.
Als ik mij engageer, ga ik steeds tot het uiterste. Ik zou
willen dat men van ICT het beeld behoudt van serieuze

mij ook kenmerkend voor mijn privé-leven.

De ontwikkelcirkels
Sinds 1 januari 2004 is het koninklijk besluit van 2 augustus
2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale
overheidsdiensten van toepassing in onze FOD. Dit
koninklijk besluit vervangt het huidige evaluatiesysteem.
Om een duidelijk onderscheid te maken met het vorige
evaluatiesysteem wordt het nieuwe systeem, dat in het
KB nog evaluatiecyclus heet, voortaan aangeduid als
ontwikkelcirkel.
De ontwikkelcirkels hebben twee doelstellingen:
1. de ontwikkeling van de medewerker bevorderen;
2. de werking van de organisatie verbeteren.
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zijn gericht op:
- de competentieontwikkeling van de medewerkers;
individueel, team- en organisatieniveau;
verhogen van hun betrokkenheid.

De ontwikkelcirkels zijn dus niet:
sanctionerend: er zijn enkel rechtsgevolgen ingeval
van manifest slecht functioneren. Slechts in enkele
uitzonderlijke gevallen van zo een functioneren zal nog
de eindvermelding “onvoldoende” worden toegekend;
belonend: het zijn dus geen gegevens waarmee rekening
wordt gehouden bij bevordering, rangschikking, m.a.w.
de eindvermeldingen “zeer goed” en “goed” bestaan niet
meer;
bureaucratisch: de administratieve rompslomp wordt tot
een minimum herleid.
Wie zijn de voornaamste actoren in de FOD
Financiën?
Het spreekt vanzelf dat de belangrijkste actoren de
functionele chef als evaluator en de medewerker als
geëvalueerde zijn. De ontwikkelcirkel beoogt immers
een verbetering van de communicatie en samenwerking
tussen hen. Daarnaast zijn er ook :
De stafdienst P&O die:
- het implementatieplan opmaakt;
- ondersteuning en opleiding geeft;
- de interne communicatie verzorgt;
- begeleidt en maatregelen neemt in geval van manifest
slecht functioneren;
- waakt over de kwaliteit gedurende het ganse proces.
Het directiecomité dat:
- verantwoordelijk is voor invoering en uitvoering van de
ontwikkelcirkels;
- delegatie geeft aan stafdienst P&O van de voorbereidende werkzaamheden en praktische modaliteiten;
- de uitvoering “top down” opvolgt.
De syndicale organisaties die:
betrokken zijn bij de uitwerking van het proces door hun
deelname aan de informele werkvergaderingen.
Hoe ziet het verloop van de ontwikkelcirkel eruit?
In de FOD Financiën werd beslist dat de cyclus van een
ontwikkelcirkel twee jaar zal duren.
De ontwikkelcirkel start met het functiegesprek. De
functiebeschrijving dient hiervoor als basis. Een functiebeschrijving beschrijft , onder meer, het doel van de
functie, de resultaatsgebieden, de functievereisten en de
functiecontext waarin het personeelslid functioneert.
Desgevallend zal ook een planningsgesprek plaatsvinden voor die functies waarvoor het opportuun is om
prestatiedoelstellingen te formuleren.
In de loop van de cyclus zullen er functioneringsgesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken dienen
om oplossingen te bieden voor knelpunten i.v.m. het
functioneren van de geëvalueerde of i.v.m. knelpunten
die het bereiken van de afgesproken doelstellingen
bemoeilijken; deze gesprekken kunnen zowel betrekking

hebben op de organisatie en de werking van de dienst,
de begeleiding door de chef als op externe factoren.
Daarnaast kan tijdens deze gesprekken de ontwikkeling
van het personeelslid binnen de huidige functie evenals
de loopbaanperspectieven en de carrièreverwachtingen
van het personeelslid en de ontwikkeling van competenties
die hiervoor wenselijk zijn, besproken worden.

De cyclus eindigt met het evaluatiegesprek. Dit is dan
het ogenblik waarop de balans wordt opgemaakt van het
functioneren van de geëvalueerde en de mate waarin de
doelstellingen werden bereikt. Ten einde dit gesprek voor
te bereiden zal iedere geëvalueerde een auto-evaluatie
opmaken.
Dit gesprek is tevens de aanzet voor de volgende
ontwikkelcirkel.
Hoe zal de concrete implementering binnen de FOD
Financiën gebeuren?
Alhoewel het koninklijk besluit tot invoering van de
ontwikkelcirkels in de FOD Financiën sinds 1 januari 2004
van toepassing is, is de concrete implementatie nog niet
aangevangen. Het directiecomité van onze FOD heeft
beslist deze implementatie gefaseerd en “top-down” te
laten verlopen. De planning hiervan zal onder leiding van
de stafdienst P&O gebeuren.
Concreet betekent dit dat “top-down” groepen van chefs
en medewerkers zullen worden aangeduid. Telkens wanneer een bepaalde groep van een chef en zijn medewerkers - voor wie de ontwikkelcirkels zullen aanvangen - geselecteerd zijn, treedt een implementatiefase in werking.
Elke implementatie fase zal 5 stappen omvatten:
-

aanduiding evaluatoren en geëvalueerden;
informatie aan de medewerkers;
opleiding van de evaluatoren;
begeleiding in de verschillende stappen van de ontwikkelcirkel;
- kwaliteitsbewaking van het ganse proces.
In de komende maanden zal dus aangevat worden met
de selectie van de eerste groepen van evaluatoren en
medewerkers die daadwerkelijk in de ontwikkelcirkel
zullen stappen.
Hierover zal u zeker op de hoogte worden gehouden.

Risicobeheer: een goed gevuld programma
Je hoort dikwijls zeggen « risicobeheer » dat is voor
over tien jaar. Wat antwoordt u hierop?

“Als je niet
alles kan
doen, dan
moet je wat
je doet beter
doen.”
Alain MOREAU is sedert 1995 secretaris van het
Vast comité voor de strijd tegen de fraude; in juni
2000 heeft hij het seminarie over risicobeheer en
controlebeleid georganiseerd. Vervolgens leidde hij de
BPR-werkzaamheden « Risicobeheer ».
Kan u in enkele woorden uitleggen wat risicobeheer
inhoudt?
Om het eenvoudig te houden, zou ik zeggen dat het
een techniek is om de activiteiten binnen de administratie te organiseren. We richten ons voornamelijk op
3 activiteiten: de controle (de geschillen inbegrepen),
de invordering (en inning) en de bijstand aan de
belastingplichtige/klant. Binnen dat laatste punt gaat
onze aandacht zowel naar informatieactiviteiten als naar
bijstandsacties en dienstverlening. Het gaat er eigenlijk om
onze activiteiten te organiseren volgens een logica die zo
objectief en zo doorzichtig mogelijk is. Onze acties moeten gebaseerd zijn op één of meerdere precieze risico’s.
Dat risico moeten we eerst bepalen en om dat te doen
bestaat de eerste stap uit het opmaken van proﬁelen van
belastingplichtigen (of categorieën van belastingplichtigen) en het beschrijven van elementen (indicatoren) die
ons toelaten het risiconiveau te bepalen.
Met als uiteindelijk doel een verhoogde doeltreffendheid?
Het ultieme doel is tweeledig. De « compliance »
verbeteren, d.w.z. een belastingplichtige of een groep
belastingplichtigen er toe aanzetten zo spontaan
mogelijk aan hun ﬁscale en niet-ﬁscale verplichtingen te
voldoen. Maar risicobeheer is ook een methode om de
menselijke en materiële middelen beter aan te wenden
in de administratie. Als je niet alles kan doen (en dat is
utopisch), dan moet je wat je doet beter doen.
Risicobeheer laat de administratie ook toe haar beleid aan
te passen en te expliciteren. Dat gaat van het eenvoudig
beheer van een dossier (risico nul of zwak) tot een
strenge controle (verhoogd risico) over bijstand aan de
burger/klant.
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Ja en neen. Ja, omdat het een instrument is dat
voortdurend zal moeten verbeterd worden en je zal nooit
kunnen zeggen “het is gedaan, we hebben alle nodige
inlichtingen voor een volkomen perfect risicobeheer”.
Neen, omdat de ontwikkeling nog bezig is en
de vooruitgang verschilt van sector tot sector.
Bijvoorbeeld, bij de Douane wordt risicobeheer nu in
2004 geïmplementeerd. Bij de BTW is datamining de
eerste stap op het vlak van risicobeheer wat de BTW
belastingplichtigen betreft.
We mogen ook niet uit het oog verliezen dat we al
verschillende jaren een selectiebeleid kennen bij de keuze
van de dossiers.
Waar zit het verschil tussen wat er bestaat en wat er
gaat komen?
Ik zal kort antwoorden: een systematisering en een veel
groter professionalisme. Wij moeten kunnen beschikken
over de nodige middelen en functies.
Wat de middelen betreft, kan ik het voorbeeld geven
van het bestek voor de bouw van een architectuur
voor het datawarehouse. Vertaald betekent dit zoiets
als gegevensentrepot. Het gaat erom zuivere, correcte
gegevens op geïnformatiseerde wijze op te slaan zodat ze
nadien efﬁciënt kunnen worden gebruikt.
Wat de functies betreft, moeten we specialisten opleiden
in dit domein. Tot nog toe was risicobeheer mogelijk
door de goede wil van sommige ambtenaren die niet
eens altijd over de vereiste kennis beschikten. We moeten
naar een meer doorgedreven professionalisme gaan. Aan
risicobeheer doen, is een echt vak!
En wijzigt dit uiteindelijk het werk van de ambtenaar
op het terrein?
Risicobeheer gaat het werk vergemakkelijken omdat het
de ambtenaar op het terrein toelaat over veel preciezere
gegevens te beschikken over het type risico en de te
ondernemen acties op het vlak van controle, invordering
en bijstand.
Als tenslotte het resultaat wordt bereikt, komt de
jobtevredenheid vanzelf. Sommigen halen steeds weer
het verlies van autonomie aan, maar eigenlijk is dat
onterechte kritiek. Er mag nooit uit het oog verloren
worden dat de kennis van het terrein altijd een essentieel
element van risicobeheer zal blijven.
Een ondersteuningsbeleid en een politiek van dialoog
zullen noodzakelijk zijn. Zoniet zal de invoering van
risicobeheer, ook al gebeurt ze geleidelijk, wrijvingen
teweegbrengen. Alle ervaringen uit het verleden tonen
aan dat kwalitatief werk en een hoger rendement slechts
bereikt worden door ondersteuning en dialoog.

