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Dit lexicon is een hulpmiddel voor een beter begrip van de termen die vaak gebruikt worden in het
kader van de Coperfinhervorming. Deze lijst is niet volledig en kan steeds aangepast worden.
Termen

Categorie

Uitleg

A
Acteur van een
proces

BPR
terminologie

Persoon van binnen of buiten de organisatie die een operationele rol speelt
in het verloop van een proces.

Activiteit

BPR
terminologie

Logische groep van taken waaruit tastbare resultaten voortvloeien.
Een proces bestaat uit verschillende activiteitenblokken.

Activiteitenblok

BPR
terminologie

Groep van activiteiten die onderling een logisch verband hebben met
elkaar. Verschillende activiteitenblokken samen vormen een proces.

AKRED

Organigram
Financiën

Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen.

Algemene
administratie

Organigram
Financiën

De Algemene administraties bevinden zich op het hiërarchische niveau N-1
van het nieuwe organigram van de FOD Financiën en rapporteren aan de
Voorzitter van de FOD (niveau N).
Er bestaan 3 Algemene administraties : "Belastingen en Invordering",
"Patrimoniumdocumentatie" en "Thesaurie".

Analyse "As Is"

BPR
terminologie

"As Is" betekent "bestaand".
Analyse van de huidige toestand.

Analyse "To Be"

BPR
terminologie

"To Be" betekent "toekomstig".
Analyse van de toekomstige toestand.

AOIF

Organigram
Financiën

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit.

ASAP

Engelstalige
afkorting

"As soon as possible" betekent "Zo snel mogelijk".

Assessment

Andere

"Assessment" betekent "beoordeling, schatting":
Deze methode laat toe de kandidaten voor een functie te evalueren op
basis van hun competenties en aan de hand van welbepaalde criteria. Het
assessment is een beoordelingsmethode waaruit zowel de sterke als de
zwakke punten de van geëvalueerde persoon naar voren komen.
Assessments maken vaak gebruik van simulatieproeven en van
oefeningen die nauw aansluiten bij de toekomstige functie van de
kandidaat.

B
Back office

CRM

Deel van de organisatie die diensten levert op het vlak van inhoud (ter
ondersteuning van de Front Office - zie lager). Deze eenheid werkt
uitsluitend voor interne "klanten" en komt niet of nauwelijks in contact
met de externe "klanten".

Belastingplichtige BPR
terminologie

Natuurlijk of rechtspersoon die geacht wordt belastingen te betalen.

Benchmark

BPR
terminologie

"Benchmark" betekent "referentiepunt".

Benchmarking

BPR
terminologie

Techniek die gebruikt wordt om een aspect van de organisatie te
vergelijken met een referentiepunt. Benchmarking kan worden toegepast
op de processen van een organisatie, op de bruikbaarheid van de
infrastructuur, de bekwaamheid van het personeel of op nog andere
aspecten van een organisatie.

Beslissingsstap

BPR
terminologie

Een beslissingsstap wordt gebruikt als er meer dan één mogelijkheid is om
naar een volgende stap over te gaan. De regels bepalen welke de
volgende stap is in het proces. Beslissingsstappen komen typisch voor op
het laagste detailniveau van een proces.
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Termen

Categorie

Uitleg

Blueprint

BPR
terminologie

"Blueprint" betekent "schema, plan".
Concept dat aan de basis ligt van de BPR-programma's. Het bepaalt de
elementen van de "Business integratie" (zie lager) en de samenhang
ertussen. Met deze elementen (strategie, cultuur, performantie,
organisatie, competentie, processen, faciliteiten en layout, uitrusting,
toepassingen en platform) moet rekening worden gehouden om tot een
betere en duurzamere werking binnen de organisatie te komen.
(Refereert aan de Business Integration Blueprint, TM & Copyright
Accenture 2001, alle rechten voorbehouden)

BPR (Business
Process
Reengineering)

BPR
terminologie

Een "Business Process Reengineering"-project bepaalt het geheel van
veranderingen met betrekking tot personeel, (IT)-middelen en
werkmethoden die allemaal samen nodig zijn om tot een betere
werkomgeving te komen en betere resultaten te behalen.
De BPR groepeert het geheel van programma's en netwerken dat belast is
met het uittekenen van de toekomstige werking van het Ministerie van
Financiën. Zij gaan concrete verbeteringen voorstellen voor de
werkmethoden en -processen van de fiscale entiteiten van Financiën.

Brainstorming

BPR
terminologie

"Brainstorming" betekent letterlijk het "in-beweging-brengen van-de
hersenen".
Term die wordt toegepast op een sessie waarin in groep wordt nagedacht
en waarin alle ideeën van de deelnemers rond het behandelde onderwerp
genoteerd worden zonder er kritiek op te leveren.

Burger

BPR
terminologie/
CRM

Met burgers bedoelen we in het kader van CRM Fiscale entiteiten de
natuurlijke en rechtspersonen in hun hoedanigheid van
belastingplichtigen.

Business Case

BPR
terminologie

"Business case" betekent "Studie van een geval".
Kwalitatief model, waarin zowel de baten als de kosten zijn opgenomen,
dat gebruikt wordt om te beslissen over het doen van een investering of
het doorvoeren van een verandering. Business Cases worden vaak
gebruikt in de loop van een veranderingstraject.

Business
Integration

BPR
terminologie

De afstemming van het personeel, de processen en de technologie van
een organisatie op de strategie. De "Business Integratie" is nodig om een
betere en duurzame werking te bereiken (TM & Copyright Accenture 2001,
alle rechten voorbehouden).

C
Call center

CRM

"Call center" betekent "Telefonisch oproepcentrum":
Gecentraliseerd (doch niet noodzakelijk op één locatie) interactiekanaal
waar telefoons van burgers kunnen ontvangen en beantwoord worden.
Fysiek contact tussen de burger en de organisatie is hier niet mogelijk.

CCFF

Informatica

acroniem voor het Communicatiecentrum van de federale fiscaliteit; het
enige toekomstige contactpunt tussen de FOD Financiën en haar klanten

Centrum

Organigram
Financiën

Een operationele entiteit met afgebakende bevoegdheden. Deze
afbakening gebeurt op geografisch en functioneel vlak. Aan het hoofd van
een centrum staat een zogenaamde N-3 management functie. Deze N-3
staat in voor de realisatie van een aantal doelstellingen binnen zijn
ambtsgebied. De N-3 rapporteert hiërarchisch rechtstreeks aan de
respectieve N-2’s en staat in voor het operationele beheer van de
werkzaamheden binnen zijn ambtsgebied. De diensten waaruit het
centrum bestaat, zijn gelegen in 1 of meerdere fysieke locaties.
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Termen

Categorie

Uitleg

Change Agent

Andere

"Change Agent" betekent "Veranderingsmaker".
Individu (of groep) verantwoordelijk voor de invoering van de verandering.
De veranderingsmaker brengt de beweging op gang die ervoor moet
zorgen dat de verandering er daadwerkelijk komt. De veranderingsmaker
maakt deel uit van het veranderingsnetwerk.

Change
Assessment

Andere

"Change Assessment" betekent "Beoordeling van de verandering".
Onderzoek binnen de organisatie naar de aanvaarding en de toeëigening
van haar nieuwe capaciteiten (hier: procedures, structuur, cultuur,
werkmethoden, enz). Deze evaluatie vindt plaats nadat de verandering is
ingevoerd.

Change Journey

Andere

"Change Journey" betekent "Veranderingstraject".
Geheel van strategische initiatieven die worden genomen door een
organisatie om haar doelstellingen te bereiken.

Change
Management

Andere

"Change Management" betekent "Beheer van de verandering". Het
begeleiden van een verandering om tot een betere acceptatie van deze
verandering door het doelpubliek te komen.

Change Network

Andere

"Change Network" betekent "Veranderingsnetwerk".
Hiërarchische structuur bestaande uit veranderingsmakers die het
"sponsorship" aanmoedigen en die ervoor zorgt dat de verandering binnen
de organisatie toegeëigend geraakt.

Change Readiness Andere
Assessment

"Change Readiness Assessment" betekent "Beoordeling van de bereidheid
tot verandering".
Beoordeling van de bereidheid van de organisatie tot verandering voor de
invoering ervan.

Competentie

BPR
terminologie

Vaardigheden en kennis die nodig zijn om een bepaalde functie goed te
kunnen uitoefenen.

Compliance

BPR
terminologie/
Risicobeheer

"Compliance" betekent "inschikkelijkheid, volgzaamheid,
gehoorzaamheid".
Onder de compliance van een fiscale operator of een groep fiscale
operatoren wordt de optimale naleving van zijn fiscale verplichtingen
verstaan. Onder fiscale verplichting verstaat men alle fiscale
verplichtingen die bepaald zijn in de verschillende fiscale, communautaire
en nationale wetboeken, en hun uitvoeringsinstrumenten, evenals de
verplichtingen die voortvloeien uit niet-fiscale wetgevingen waarvan de
controle toevertrouwd is aan de fiscale administraties.

Connectoren

BPR
terminologie

Met connectoren worden de verbanden tussen verschillende processen
bedoeld of binnen een proces de verbanden tussen de activiteitenblokken,
de activiteiten of de taken.

Consolideren

BPR
terminologie

Het bijeenbrengen van verschillende elementen om tot een consistent
geheel te komen.

Contact Center

CRM

"Contact Center" betekent "Contactcentrum"
Gecentraliseerd (doch niet noodzakelijk op één locatie) interactiekanaal
waar telefoon, fax, briefwisseling en e-mail van burgers kunnen ontvangen
en beantwoord worden. Fysiek contact tussen de burger en de organisatie
is hier niet mogelijk.

Contactgroep

Structuur
Coperfin

De centrale contactgroep voor Coperfin bestaat uit de sponsors, de
coördinatoren, een vertegenwoordiger van de Algemene Diensten en
vertegenwoordigers van de representatieve syndicale organisaties. Hij
wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal. Deze groep vergadert na
iedere serie van subgroepen om de voortgang van de netwerken en de
generieke programma's evenals de punten die niet werden behandeld in
de subcontactgroepen te bespreken, zonder overleg en zonder
onderhandeling.
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Termen

Categorie

Uitleg

Content
Management

CRM

"Content Management" betekent "Beheer van de inhoud (van
boodschappen)":
Het beheer van de inhoud van boodschappen houdt onder meer in dat
ervoor gezorgd wordt dat alle medewerkers van de organisatie die
bevoegd zijn voor een zelfde onderwerp, inhoudelijk dezelfde boodschap
verspreiden tijdens een interactie met de klant.

Coördinator

Coperfin
structuur

De coördinator zorgt voor het overleg en de coherentie tussen de
programma's. Enkel de functionele programma's van de fiscale entiteiten
beschikken over een coördinator. Omdat zij veel gemeenschappelijke
punten hebben, hebben de groepen Particulieren, KMO en Grote
Ondernemingen dezelfde coördinator. Dezelfde benadering is ook van
toepassing op de programma's Inning en Invordering.

Coperfin

Coperfin
structuur

Coperfin is de naam voor de modernisering van het Ministerie van
Financiën door de ambtenaren van Financiën. Coperfin mag natuurlijk niet
los gezien worden van de andere lopende initiatieven: nieuw organigram,
performantiemanagement, controle en interne audit. Coperfin verwijst in
de eerste plaats naar de 16 BPR- programma's die het toekomstbeeld van
het Ministerie van Financiën uittekenen voor de Algemene administraties
Belastingen en Invordering en Patrimoniumdocumentatie. Deze
programma's lopen samen met de modernisering op het vlak van
infrastructuur, ICT en personeel.

CoperfinFlash

Andere

CoperfinFlash is de nieuwsbrief die bedoeld is om alle ambtenaren van
Financiën op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van de
Coperfinhervorming.

Core Business

BPR
terminologie

"Core Business" betekent "Hoofdactiviteit, -bezigheid".

CRM

Engelstalige
afkorting/
BPR
terminologie/
CRM

"Citizen Relationship Management" betekent "Beheer van de relaties met
de burger".
Het Ministerie wenst de kwaliteit van zijn relaties met de
burgers/belastingplichtigen te verbeteren en wil beter kunnen
beantwoorden aan hun behoeften.

Cultuur

BPR
terminologie

De overtuigingen, gedragingen, en veronderstellingen die de leden van
een organisatie zich gaandeweg eigen maken. Cultuur is een element van
de "Blueprint".

CRM

Niet gecentraliseerd interactiekanaal – bij voorbeeld de lokale kantoren –
waar brieven, fax, telefoon, e-mail kunnen behandeld worden en waar
fysieke contacten kunnen plaatsvinden.

Deliverable

BPR
terminologie

Gedocumenteerde informatie en geproduceerde kennis als resultaat van
een methodologisch proces die meestal op een vooraf bepaald tijdstip
moet worden voorgelegd.

Delivery vehicle
architecture

Informatica

geheel van materiële middelen en applicaties die toegepast worden om het
transport van informatie te verzekeren

Diensten

BPR
terminologie

Niet fysiek product dat geleverd wordt aan een interne of externe klant.
Vb. informatieverlening.

Dienstverlening

BPR
terminologie

Het feit van een dienst te verlenen (product, informatie, …) aan een
tegenpartij (klant, burger, belastingplichtige).

D
Decentraal
interactiekanaal
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Termen

Categorie

Uitleg

Directiecomité

Organigram
Financiën/
Coperfin
structuur

Het Directiecomité is het hoogste hiërarchische orgaan binnen de fiscale
structuur van de FOD Financiën. Dit Comité neemt alle finale beslissingen
over Coperfin. Het Comité wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal
en bestaat uit de Directeurs-generaal van de fiscale administraties, de
Directeur-generaal van de Algemene diensten en vertegenwoordigers van
het Kabinet.

Directie-generaal Organigram
Financiën

De Directies-generaal bevinden zich op het hiërarchische niveau N-2 van
het nieuwe organigram van de FOD Financiën, en rapporteren aan de
Algemene administraties (niveau N-1).
Iedere Algemene administratie is opgesplitst in verschillende Directiesgeneraal. De Algemene administratie "Patrimoniumdocumentatie" is
samengesteld uit 4 Directies-generaal: "Patrimoniumdiensten",
"Opmetingen en Waarderingen", "Informatieverzameling en -uitwisseling"
en "Rechtszekerheid".

E
Effectief

BPR
terminologie

Het bekomen (produceren) van het gewenste resultaat. ‘De juiste dingen
doen’.

Efficiënt

BPR
terminologie

Nuttig effect hebbend, doelteffend. 'De dingen juist doen'.

Enabler

Informatica

een entiteit of organisme dat oplossingen biedt aan haar klanten met als
doel hun processen te optimaliseren

Enig fiscaal
dossier

BPR
terminologie

Dit is de verzameling van alle beschikbare elementen (zowel fiscaal als
niet-fiscaal) die betrekking hebben op een belastingplichtige in één
dossier dat op een geautomatiseerde manier toegankelijk is.

Enig loket

BPR
terminologie/
CRM

Uniek contactpunt binnen de organisatie voor de klant. Dit wil zeggen dat
de klant via één aanspreekpunt binnen de organisatie terechtkan voor alle
zaken die binnen de bevoegdheid van de volledige organisatie vallen.

Expertise

BPR
terminologie

Bekwaamheid in een bepaald gebied, knowhow.

BPR
terminologie/
Risicobeheer

De pro-actieve houding van de Administratie om op een loyale, correcte,
passende, georganiseerde en rechtvaardige manier rekening te houden
met de materiële rechten van de fiscale operatoren.

FAQ

Engelstalige
afkorting

"Frequently Asked Questions" betekent "Veel gestelde vragen".
Lijst van vragen die vaak gesteld worden met hun antwoorden.

FEDICT

Informatica

acroniem voor FEDeral ICT, FOD belast met de algemene coördinatie van
de informatica-toepassingen binnen de FOD’s

FEDPKI

Informatica

systeem voor elektronische handtekeningen, opgesteld in het kader van
de federale overheid

Fiscaal object

Risicobeheer

De term fiscaal object omvat meer bepaald de begrippen goederen (D/A),
inkomsten (IB), kosten (IB), specifieke belastingaspecten (IB/BTW/DA),
levering van goederen (BTW), diensten (BTW).

Fiscale operator
(= Fiscaal
subject)

Risicobeheer

De term fiscale operator heeft betrekking op de operator (D/A),
belastingplichtige (IB), (BTW), belastingschuldige (voorheffingen,
schuldenaren).

Flowchart

BPR
terminologie

Schema dat kan worden gebruikt om grafisch een organigram, een proces,
enz. voor te stellen.

Focus

BPR
terminologie

Bijzonder aandachtspunt.

F
Fair-play
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Termen

Categorie

Uitleg

FOD

Organigram
Financiën

Federale Overheidsdienst:
De federale ministeries gaan stap voor stap over naar de nieuwe structuur
van Federale Overheidsdienst. Voor de FOD Financiën werd het
organigram reeds uitgetekend tot op niveau N-3.

Front office

CRM

Bedrijfseenheid die de directe interacties verzorgt met de burger. Deze
vormt de eerste lijn van contact wanneer de burger in contact wil treden
met de administratie. Deze bedrijfseenheid wordt inhoudelijk ondersteund
door de back office.

FTE

Engelstalige
afkorting

"Full Time Equivalent" betekent "Voltijds equivalent":
Equivalent van een personeels-eenheid die voltijds wordt ingezet om één
of meerdere taken uit te voeren.

Functie

BPR
terminologie

Groep van taken die kan worden uitgevoerd door een persoon

Functionele
Informatica
beschrijving (voor
een toepassing)

De capaciteit en de gedragingen van een toepassing, van een gedeelte
van een toepassing, of van een systeem, gezien als de optelsom van de
karakteristieken. Kortom, wat een systeem of een toepassing zou moeten
kunnen doen, de functies die het moet vervullen.

FYI

Engelstalige
afkorting

"For Your Information" betekent "Ter uwer informatie".

Engelstalige
afkorting

"Human Resources (Management)" betekent "(Beheer van de) menselijke
middelen":
Beheer van het geheel van het personeel van een organisatie.

Engelstalige
afkorting

"Information and Communication Technologies" betekent "Informatie- en
Communicatietechnologiën" (ICT).
ICT groepeert het materiaal, de systemen en de informaticatoepassingen.

ICT

Informatica

informatie - en communicatietechnologie, ICT groepeert het materiaal, de
systemen en de informaticatoepassingen

Implementatie

BPR
terminologie

Het uitvoeren van een plan, het invoeren van een nieuw systeem in een
organisatie.

Infrastructuur

BPR
terminologie

Onroerende goederen, d.w.z. gebouwen met al hun karakteristieken
(voornamelijk kantoorruimtes, vergaderzalen, parking, voorraadruimte,
communicatie- en ICT-uitrusting,…). In het kader van de werkgroep
infrastructuur heeft de analyse geen betrekking op de volgende
elementen: meubelen, kantooruitrusting, informatica-uitrusting (software
en hardware),...

Input

BPR
terminologie

Een product of een informatie-element dat nodig is om in het kader van
een proceseen taak te vervullen.

Intentie

CRM

Actie (vb. aankoop van een huis) of evenement (vb. huwelijk) dat de
directe aanleiding vormt voor het contact tussen de burger en de FOD
Financiën.

Interactiekanaal

CRM

Kanaal of weg waarlangs de interactie of het contact tussen de burger en
het Ministerie verloopt – via dit kanaal worden diensten en informatie aan
de klant verstrekt of kan de klant vragen stellen.

Interface

BPR
terminologie

Link met een proces binnen het eigen programma of met (een proces in)
een ander programma.

G
H
HR/HRM

I
ICT
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Termen

Categorie

Uitleg

Interoperability

Informatica

capaciteit om meerdere systemen harmonieus samen te laten werken

BPR
terminologie

"Job Aid" betekent "Hulp bij het werk".
Gedetailleerde en gestructureerde informatie met betrekking tot de manier
waarop een geheel van taken moet worden uitgevoerd. Dit omvat
ondermeer de richtlijnen en de technieken die een persoon kunnen helpen
bij het uitvoeren van zijn taken.

BPR
terminologie

In het kader van een proces : Persoon of groep van personen die
begunstigd worden door de output of het effect van een proces.
In het kader van Coperfin: de werkgroepen verbonden aan de Algemene
administratie Patrimoniumdocumentatie maken vaak gebruik van het
begrip "klant". De CRM-groep verstaat onder het woord "klant" zowel de
natuurlijke personen als de rechtspersonen, maar ook de professionele
"klanten" en de opdrachtgevers.

Klanteninzicht

CRM

Klanteninzicht: met behulp van analysemethoden worden de ruwe
klantendata omgezet in gegevens die ons inzicht verschaffen in de
situatie, de noden en behoeften van de klant. Op basis van deze
gegevens kunnen klanten verder worden opgedeeld in doelgroepen zodat
uiteindelijk een volledig inzicht in of beeld van de klant wordt gerealiseerd.

Klantmanager

CRM

Persoon van de administratie die als vaste contactpersoon of enig
aanspreekpunt fungeert voor een bepaalde groep (portefeuille) van
klanten.

BPR
terminologie

Gebeurtenis in het leven van een natuurlijke of rechtspersoon die
consequenties heeft voor de fiscale en/of patrimoniale situatie van die
persoon: vbn. huwelijk, geboorte, overlijden, echtscheiding, adoptie, …

Andere

Persoon die deel uitmaakt van de Centra voor Beroepsopleiding of die
ingeschreven was voor de Opleiding "Interne communicatie"
georganiseerd door de FOD 'Personeel en Organisatie'. Deze personen
maken deel uit van een netwerk dat over het ganse land verspreid is. Hun
rol bestaat erin om voor hun directe collega's op te treden als
bevoorrechte informatiebron. Zij nemen ook deel aan de
communicatieactiviteiten die worden georganiseerd door het centrale
communicatieteam.

Organigram
Financiën

Hoogste hiërarchisch niveau van de FOD Financiën (Voorzitter van de
FOD).

Niveau N-1

Organigram
Financiën

Hiërarchisch niveau binnen de FOD Financiën die rapporteert aan niveau N
(Administrateur-generaal).

Niveau N-2

Organigram
Financiën

Hiërarchisch niveau binnen de FOD Financiën die rapporteert aan niveau N1 (Directeur-generaal).

Niveau N-3

Organigram
Financiën

Hiërarchisch niveau binnen de FOD Financiën die rapporteert aan niveau N2 (Centrumdirecteur).

BPR
terminologie

"On the job training" betekent "Leren op het terrein".
Techniek die erin bestaat om rechtstreeks op het terrein te leren door er
te werken terwijl toezicht wordt gehouden door een meer ervaren
persoon.

J
Job Aid

K
Klant

L
Life event

Lokaal
communicator
(netwerk)

M
N
Niveau N

O
On the job
training
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Termen

Categorie

Uitleg

Organisatorische
aspecten

Risicobeheer

De uitwerking van nationale risicoprofielen op centraal niveau door een
gespecialiseerde dienst, biedt de mogelijkheid om het
risicobeheersingsproces te standaardiseren.
De praktische toepassing van de risicoprofielen vindt plaats op een
gedecentraliseerd niveau, aangezien de behandeling van de situatie van
de operator gebaseerd is op een geïndividualiseerde benadering.
Onder gedecentraliseerd niveau wordt een lokaal organisatieniveau
verstaan dat geschikt is voor de administratieve controle of voor bepaalde
aspecten daarvan.

Output

BPR
terminologie

Een output is een product of een informatie element dat resulteert uit een
taak.

P
PMO

Informatica

acroniem voor Program Management Office, structuur of cel,
samengesteld uit ICT - vertegenwoordigers en operationele
klanteneenheden die belast zijn met het volgen en coördineren van de
verschillende ICT –projecten, alsook het uitbrengen van een rapport aan
het hoger management

Portaal

Informatica

internet site, catalogus van banden tussen andere sites over éénzelfde
onderwerp

Pro-actief

BPR
terminologie

Handelen of zich gedragen op een bepaalde wijze, vooraleer een
evenement zich voordoet.

Proces

BPR
terminologie

Geheel van zich herhalende activiteiten die onderling verbonden zijn en
die iets opleveren voor de organisatie en haar klanten. Een proces is
samengesteld uit verschillende activiteitenblokken.

Procesmap

BPR
terminologie

Overzicht van het geheel van processen binnen een organisatie, hier de
Fiscale entiteiten van de FOD Financiën.

Processchema

BPR
terminologie

Totaalbeeld van de processen.

Processtap

BPR
terminologie

Een processtap stelt een actie voor die een bepaalde persoon of groep van
personen uitvoert tijdens een proces. Een processtap bestaat uit een
aantal individuele stappen die parallel of sequentieel worden uitgevoerd
om een doel te bereiken.

Product

CRM

Fysiek/tastbaar gegeven dat geleverd wordt aan een interne of externe
klant. Vb. attest, informatiebrochure, nummerplaat, …

Progiciel

Informatica

applicatieonderdeel, dat pasklaar is, ontworpen met de specifieke
vereisten van een bepaalde klant

Programmamanager

Coperfin
structuur

De programmamanager draagt de finale verantwoordelijkheid voor de
planning en de leiding van de werkzaamheden van zijn programma.

Engelstalige
afkorting

"Questions & Answers" betekent "Vragen & Antwoorden".
Zie FAQ

BPR
terminologie

"Quick Wins" betekent "Snelle Veranderingen".
Snelle verbeteringen van de huidige situatie die passen in het strategische
kader van de BPRs, die leiden tot concrete resultaten op korte termijn en
die weinig kosten. De Quick Wins dragen bij tot het verhogen van het
vertrouwen van de organisatie in het veranderingstraject. Deze
verbeteringen situeren zich zowel op het niveau van de interne werking
van het ministerie alsook op het niveau van een dienst die geleverd wordt
aan de belastingplichtigen, de klanten of de burgers.

Q
Q&A
Quick Wins
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Categorie

Uitleg

BPR
terminologie

Handelen of zich gedragen op een bepaalde wijze, nadat een evenement
zich heeft voorgedaan.

BPR
terminologie
Informatica

Zie Business Process Reengineering

Resultaat

BPR
terminologie

Een resultaat is hetgeen een proces uiteindelijk oplevert. Het betekent dat
de entiteit (bijvoorbeeld het dossier) die in het proces is gekomen, volledig
is afgewerkt en het objectief van het proces is bereikt. Er zijn meerdere
resultaten mogelijk in een proces (Vb. goedgekeurd bezwaar, verworpen
bezwaar, ingetrokken bezwaar).

Risico

Risicobeheer

Mogelijkheid dat een wettelijke of reglementaire bepaling niet wordt
toegepast of onvolledig of verkeerd wordt toegepast, zowel door de
Administratie als door een belastingoperator of een groep van
belastingoperatoren, ongeacht of dit in het voor- of in het nadeel is van de
schatkist, van de operator of van de groep van operatoren.
Inzake invordering, de mogelijkheid dat een belastingschuld niet
ingevorderd wordt voor hetgeen invorderbaar is, in functie van de
solvabiliteit zoals die bleek uit het uniek invorderingsdossier.

Risicoanalyse

Risicobeheer

Fase van de risicobeheersingprocedure waarin op een bepaald tijdstip elke
risico-indicator wordt geanalyseerd in termen van waarschijnlijkheid
(hoeveel « kans » is er dat het risico zich voordoet), van frequentie
(permanent, sporadisch, seizoensgebonden, … risico) en van omvang
(groot financieel risico, risico voor de gezondheid van personen enz.).

Risicobeheer

BPR
terminologie

Risicogebied

Risicobeheer

De volledige procedure die de Administratie in staat stelt om haar
activiteiten te organiseren in functie van de risicoprofielen.
Onder activiteiten wordt meer bepaald verstaan:
- De inzameling en de verwerking van gegevens en informatie
- De risicoanalyse
- De selectieactiviteiten
- De acties inzake bijstand, controle en invordering
- Het meten, analyseren en integreren van de resultaten
- Het voorstellen van aanpassingen aan de wetgeving of aan reglementen,
en de preventieve acties
Het risicobeheersingsproces moet evenwel de integratie toelaten van
beslissingen van de politieke overheid of van administratieve
Elk domein waarin de Administratie haar bevoegdheid uitoefent en waarin
een risico zich kan voordoen.

Risico-indicator

Risicobeheer

Factor of informatietype die het (de) risico(’s) uitdrukken en die,
afzonderlijk of in relatie met andere indicatoren, het toelaten om na een
analyse en een evaluatie het risiconiveau te bepalen.

Risiconiveau

Risicobeheer

Op basis van de risicoanalyse betreft dit de evaluatie van de risicograad
die inherent is aan elke fiscale of niet-fiscale activiteit. Op het vlak van
invordering betreft dit meer specifiek de evaluatie van de risicograad van
elke belastingschuld. Een dergelijke evaluatie heeft tot doel toe te laten
om prioriteiten te definiëren, meer bepaald inzake bijstand, controle of
invordering, maar ook wat de preventieve maatregelen en de voorstellen
voor wetgevende of reglementaire wijzigingen betreft. Deze evaluatie
wordt verricht voor elke risico-indicator en voor alle risico-indicatoren in
een risicosector.

R
Reactief
Reengineering
Release

tussentijds uittreksel van een applicatie
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Risicoprofiel

Risicobeheer

Het risicoprofiel is de tenuitvoerlegging van het risicobeheer en bevat de
identificatie van het risicogebied, de mogelijke risico’s, de aanverwante
risicoindicatoren en het risiconiveau.
Bovendien bevat het risicoprofiel de beschrijving en eventueel de
instructies van bepaalde bijstandsprocedures, bepaalde types van
controles of bepaalde invorderingsprocedures, en dit in ruime zin, om de
geïdentificeerde risico’s te dekken. Bovendien vormt het risicoprofiel een
van de belangrijkste basissen om het programma en de bijstands-,
controle- en invorderingsplannen op te stellen en om de beschikbare
middelen te verdelen.
Het risicoprofiel wordt doorgegeven aan de hand van een volledig en
aangepast document of informaticamedium.

Ruimte voor
plaatselijk
initiatief

Risicobeheer

Een selectie van dossiers op basis van andere criteria dan het
selectievoorstel, teneinde de lokale diensten een zekere vrijheid te bieden,
zodat ze kunnen inspelen op de lokale fenomenen of op de specifieke
kennis van de ambtenaren in de lokale diensten.
Het belang van deze ruimte voor plaatselijk initiatief is beperkt ten
opzichte van de dossiers die resulteren uit het selectievoorstel dat
voortvloeit uit de risicoprofielen. De vrij gekozen dossiers maken ook het
voorwerp uit van feedback, meer bepaald wat betreft de geïdentificeerde
risico’s, de weerhouden indicatoren, de evaluatie van de risicograad, de
motieven voor de selectie en de resultaten van de controle, en dit in
overeenstemming met de definitie van het risicobeheersingsproces.

BPR
terminologie

"Scope" betekent "Omvang, draagwijdte":
De inhoudelijke afbakening van een project.

Segment

CRM

Subgroep van de totale klantengroep waarvan de eenheden onderling
grote gelijkenissen/overeenkomsten vertonen op het vlak van situatie,
behoeften en noden en die hen onderscheiden van de andere segmenten.

Selectievoorstel

Risicobeheer

Het resultaat van de confrontatie op een bepaald belastingmoment van
het risicoprofiel met de gegevens met betrekking tot een fiscaal object of
subjet, belastingoperator genoemd, op een bepaald tijdstip.
De implementatie van risicoprofielen resulteert hetzij in een
bijstandsvoorstel, inzonderheid meer bepaald wat de correctie van de
materiële fouten betreft, hetzij in een controle- of invorderingsvoorstel
dat meer bepaald bestaat uit een verplicht selectievoorstel, een indicatief
selectievoorstel of een voorstel voor niet-selectie, dat de controle- en
invorderingsprogramma’s beïnvloedt. De gedecentraliseerde niveaus die
instaan voor administratieve controles moeten rekening houden met de
risicoprofielen die hen aanbelangen om hun selecties door te voeren en
hun prioriteiten te stellen.

S
Scope
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Uitleg
De risicoprofielen hebben een invloed op:
A. De keuze:
- Van de te controleren fiscale operatoren of categorieën van operatoren;
van de te controleren goederen of diensten; van de te controleren
inkomsten of lasten; van de belastingstelsels of van de sectoren, de
beroepen of de specifieke fiscale aspecten die gecontroleerd moeten
worden;
- Van de operatoren of de categorieën van operatoren waarvoor
bijstandsprocedures uitgevoerd moeten worden;
- Van de belastingschulden, van de operatoren of de categorieën van
operatoren waarvoor er invorderingsprocedures geïmplementeerd moeten
worden.
B. Het type bijstandsprocedure, controle en invorderingsprocedure dat
geïmplementeerd moet worden;
C. De frequentie of verhouding van de te implementeren
bijstandsprocedures, controles of invorderingsprocedures.
De kenmerken die eigen zijn aan elke belasting bieden de mogelijkheid om
voor alle belastingen de verschillende hiervoor vermelde invloedniveaus te
l t
aanbieder van diensten, verleent diensten met als doel het aanmoedigen
en / of het garanderen van het goed functioneren van haar klanten

Service provider

Informatica

SLA

Informatica

acroniem voor Service Level Agreement, akkoord tussen ICT en
operationele klanteneenheden op het niveau van de garantie van de
dienstverlening (bijvoorbeeld: het aantal keren buiten gebruik, hersteltijd,
aantal keren defect…)

SPOC

Engelstalige
afkorting

"Single Point of Contact" betekent "Uniek contactpunt":
Unieke Plaats of persoon waartoe men zich kan richten voor iedere vraag
met betrekking tot een specifiek onderwerp.

Sponsor

BPR
terminologie

De sponsor ondersteunt het veranderingstraject en netwerk van
veranderingsmakers. Hij heeft de hiërarchische autoriteit om beslissingen
te nemen die de implementatie van de veranderingen doordrukken. Ieder
BPR-programma wordt ondersteund door een sponsor. De sponsor is
verantwoordelijk voor het toepassen van de beslissingen die genomen
worden door de stuurgroep waar hij deel van uitmaakt. Hij spoort de
veranderingen aan en de acties die genomen moeten worden op het
niveau van één of meerdere programma's waar hij verantwoordelijk voor
is.

Stakeholder

BPR
terminologie

Persoon of groep van personen die intern of extern betrokken zijn bij een
proces of een verandering en die belang hebben bij het verloop van dit
proces of deze verandering.

Startschot

BPR
terminologie

Een startschot is de input die het proces op gang trekt (bijvoorbeeld een
belastingplichtige die vragen heeft i.v.m. zijn aanslag en daarvoor belt).

Steekproeven

Risicobeheer

Een bepaald percentage dossiers dat willekeurig wordt geselecteerd op
een centraal niveau, teneinde de identificatie van nieuwe risico’s en de
verificatie van de relevantie van de selectieprocedure te garanderen. Dit
aspect geldt niet voor de invordering.

Strategische
principes

BPR
terminologie

Principes die als basis zullen dienen, als rode draad, voor de toekomstige
werking van de Directies-generaal van de FOD Financiën.

Stroomschema

BPR
terminologie

Grafische voorstelling van de chronologische volgorde waarin de
verschillende activiteiten of taken zich afspelen die deel uitmaken van een
proces.
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Stuurgroep

Coperfin
structuur

De stuurgroep volgt de Coperfinwerkzaamheden op en stuurt ze bij.
Bovendien keurt de stuurgroep alle resultaten goed en gaat zij na of elke
werkgroep op de juiste weg blijft. Indien nodig, zal de stuurgroep
beslissingen nemen om problemen geregeld te krijgen. In het kader van
Coperfin is de stuurgroep samengesteld uit de Secretaris-generaal,
verschillende Directeurs-generaal en vertegenwoordigers van Minister
Reynders, van de Regeringscommisaris Zenner, van Minister Van den
Bossche en van FEDICT.

Subcontactgroep

Structuur
Coperfin

Er zijn drie subcontactgroepen voor Coperfin (1 voor de Fiscale Entiteiten,
verdeeld over 2 parallelle groepen (P, KMO, GO, Fraude en Inning en
Invordering), 1 voor Patrimoniumdocumentatie en 1 voor Douane en
Accijnzen). Zij bestaan uit de sponsors en de coördinatoren van de
betrokken programma's en vertegenwoordigers van de representatieve
syndicale organisaties. Dit groep komt over het algemeen samen na de
stuurgroepen om de documenten die er gevalideerd werden te bespreken,
zonder overleg en onderhandeling.

Swimlanes

BPR
terminologie

"Swimlanes" betekent "Groepering van taken in functies". Dit bestaat uit
het hergroeperen, op het meest gedetailleerde niveau van een proces, van
het geheel van taken die uitgevoerd kunnen worden door een functie.

BPR
terminologie

Een taak is een logische werkeenheid op het laagste niveau bij de
ontleding van een werkproces.

BPR
terminologie

Standaard (elektronisch) document waar de verschillende
opmaakprofielen, lettertypes, en lay out vooraf gedefinieerd zijn.

T
Taak+A134
Template

Typologie van de Risicobeheer
bijstandsprocedur
es

Inventaris van de beschrijvingen van verschillende soorten
bijstandsprocedures die geïmplementeerd kunnen worden om de
geïdentificeerde risico’s te dekken waarvoor een bijstandsactie
weerhouden is als relevante of doeltreffende actie ter vervanging van een
controleactie of een invorderingsactie ingeval van een laag risico. Zo
verduidelijkt de typologie van de bijstandsprocedures bijvoorbeeld:
- de aard van de bijstandsprocedure: informatief, pro-actief
- de frequentie van de bijstandsprocedure: eenmalig, regelmatig
- de termijn van de bijstandsprocedure: onmiddellijk, te plannen
- het kwaliteitsniveau van de bijstandsprocedure: spontaan,
georganiseerd, interactief.

Typologie van de
controles

Inventaris van de beschrijvingen van verschillende soorten controles die
geïmplementeerd kunnen worden om de geïdentificeerde risico’s te dekken
waarvoor een controleactie weerhouden is.
Zo verduidelijkt de typologie van de controles bijvoorbeeld:
- De aard van de controle: in ordestelling, beheer, beperkte controle,
grondige controle
- De controlefrequentie: regelmatige controle, opvolgingsprocedure
- De controletermijn: onmiddellijke controle, voorafgaand onderzoek, te
plannen controle
- Het kwaliteitsniveau: een fysieke controle kan bijvoorbeeld verricht
worden op verschillende kwaliteitsniveaus (substitutiecontrole = visueel,
controle van de voorraden, specifieke fysieke controle voor de
landbouwproducten).
Inventaris van de beschrijvingen van de verschillende types
invorderingsprocedures die geïmplementeerd kunnen worden om de
geïdentificeerde risico’s te dekken waarvoor een invorderingsactie
weerhouden is, in functie van de solvabiliteit zoals die blijkt uit het uniek
invorderingsdossier.

Risicobeheer

Typologie van de Risicobeheer
invorderingsproce
dures
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Verantwoordelijke BPR
voor een proces
terminologie
W
Werkgroep
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Uitleg

Persoon die de eindverantwoordelijkheid heeft over het verloop van een
proces: Hij/zij heeft als taken het bewaken van de effectiviteit, de
efficiëntie en de kwaliteit van dit proces.

Coperfin
structuur

Een werkgroep is samengesteld uit ambtenaren afkomstig uit de centrale
diensten en uit de buitendiensten. De leden werden gekozen op basis van
hun functionele expertise of op basis van hun grondige kennis van
bepaalde aspecten van de centrale processen, maar ook omwille van hun
voeling met het terrein. De werkgroepen tekenen de toekomstige werking
van de verschillende administraties uit.

Werkstation

Organigram
Financiën

Een werkstation is de kleinste eenheid binnen het nieuwe organigram van
de FOD Financiën. Een werkstation hangt af van een centrum. De
werkstations van een centrum kunnen verspreid zijn over verschillende
locaties.

Win-Win

CRM

Dit betekent letterlijk "Win-Win".
Situatie waarin de 2 betrokken partijen als 'winnaar' uit de bus komen.

Work flow
management

CRM

"Work flow management" betekent "Beheer van de werkstroom".
het beheer van de lopende dossiers binnen de organisatie dat onder meer
moet toelaten om te bepalen waar een bepaald dossier zich op een
specifiek ogenblik bevindt en hoelang het nog zal duren voor de
interne/externe klant het afgewerkte dossier mag verwachten.

Workshop

BPR
terminologie

"Workshop" bekent letterlijk "werkplaats".
Een 'werkplaats' waar er vragen en problemen aan bod kunnen komen en
waar er één of meerdere personen worden aangesteld die verantwoordelijk
zijn voor de oplossing ervan. De workshop dient geleid te worden door
een facilitator. Het is één van de meest efficiënte vormen van
tweerichtingscommunicatie en spoort de interesse en het engagement van
de deelnemers aan.

CRM

"Zero stop":
dit betekent dat de klant geen contact meer dient te hebben met een
personeelslid van de organisatie om een antwoord te verkrijgen op zijn
vraag. Concreet kan dit betekenen dat de klant zelf het antwoord op zijn
vraag kan vinden in een FAQ die op de website wordt geplaatst.

X
Y
Z
Zero stop
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