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Inleiding van de Voorzitter
Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan
2010 te kunnen voorstellen en hiermee de tweede fase in de modernisering van de FOD Financiën
ten volle te kunnen inluiden.
Het managementplan als leidraad voor de ganse organisatie !
Een managementplan betekent voor mij veel meer dan een louter theoretisch geheel of een
denkoefening die zich beperkt tot de top van de organisatie. Het moet de leidraad zijn voor de ganse
organisatie met het oog op de uitvoering van het vooropgestelde beleid.
Deze uitvoering gebeurt binnen alle geledingen en door iedere medewerker. De aansluiting tussen de
politieke prioriteiten, de doelstellingen van de organisatie, op het niveau van de FOD en van iedere
entiteit afzonderlijk, en de individuele doelstellingen van iedere medewerker is hierbij cruciaal.
Met de invoering van de managementcyclus, die aan de basis ligt van de opmaak en de uitvoering
van het plan, hebben we daarom uitdrukkelijk gekozen voor een geïntegreerde en participatieve
aanpak opdat dit managementplan het plan voor de volledige organisatie en voor iedere
medewerker zou betekenen.
Deze nieuwe managementcyclus is dan ook gericht op een nauwe betrokkenheid van alle entiteiten
en voorziet in een actieve wisselwerking tussen de lijn- en stafdiensten bij het bepalen van de
prioriteiten voor het komende jaar.
Continuïteit en modernisering …
De realisatie van de strategie gebeurt niet alleen door projecten maar hangt af van het kiezen van
een juist evenwicht tussen enerzijds de vernieuwing en verbetering en anderzijds de continuïteit
(wat men dagelijks doet). Beiden zijn fundamenteel belangrijk en onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De dienstverlening moet immers continu en kwaliteitsvol zijn.
Met de invoering van de managementcyclus en de definitie van een geïntegreerd managementplan
willen we beide aspecten samenbrengen binnen een homogeen geheel met als enig doel: de
realisatie van de vooropgestelde strategie. In voorliggend plan zijn bijgevolg zowel projecten (gericht
naar de modernisering) als organisatiedoelstellingen (gericht naar de continuïteit) opgenomen.
Dit managementplan is geenszins een revolutie of een breuk met de voorbije 6 jaar. Het betekent
wel een evolutie die rekening houdt met de ervaringen van het verleden en de huidige maturiteit van
de organisatie, waarbij we een optimale symbiose tussen de eigenheid van Financiën en de moderne
managementprincipes nastreven.
Voortbouwen op de realisaties van de voorbije jaren
Het Coperfin moderniseringsprogramma, de aansluiting van Financiën op het federale Copernicus
plan, maakte duidelijk dat er ingrijpende veranderingen nodig waren en dat een loutere evolutie van
het bestaande ontoereikend zou zijn om een antwoord te bieden aan de problemen en uitdagingen
op het terrein. Drie aspecten in het bijzonder hadden dringend aandacht nodig: het ganse
personeelsbeleid en de werkmethodes, de gebouwen en de infrastructuur en tenslotte zeker ook het
ganse informaticagebeuren.
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Van bij het begin werd jaarlijks een Coperfin ICT Ondersteuningsplan opgesteld. Dit
‘ondersteuningsplan’ werd steeds opgesteld in functie van de generieke behoeften van het
departement en de specifieke behoeften van iedere lijn- en stafdienst. Binnen dit plan werden de
diverse projecten opgenomen die (a priori binnen het budget van het betreffende jaar) in uitvoering
zouden worden gebracht.
Binnen de eerste plannen werd de nadruk vooral gelegd op de verschillende
moderniseringsprojecten (ICT-projecten), niet alleen omwille van de enorme achterstand op dat vlak
maar ook omdat de beoogde modernisering op het vlak van personeelsbeleid, processen en
infrastructuur onmogelijk te realiseren was zonder belangrijke inspanningen inzake informatica.
Er is de voorbije jaren op ICT-vlak grote vooruitgang geboekt. De belangrijkste bouwstenen van de
nieuwe ICT-omgeving zijn inmiddels operationeel en gestaag komen er nieuwe applicaties bij, zowel
rechtstreeks ten behoeve van de burger en de bedrijven, via het internet, als ten behoeve van de
medewerkers van het departement zelf, via het intranet.
Het is evenwel duidelijk dat ook de komende jaren nog belangrijke inspanningen, zowel op
personeels- als op budgettair vlak, noodzakelijk zullen zijn. De nadruk zal hierbij moeten verschuiven
naar de werking van de organisatie, waarin een efficiënte organisatiestructuur en een meer
afgestemd personeelsbeleid een belangrijke rol innemen.
In 2010 wordt iedere medewerker effectief betrokken bij de modernisering …
In mijn inleiding van het moderniseringsplan 2009 kondigde ik reeds aan dat de komende 24
maanden een reëel kantelmoment zouden betekenen binnen de modernisering van de FOD
Financiën.
Zoals u zal lezen binnen voorliggend plan, wordt 2010 het jaar waarin de resultaten van de
inspanningen van de voorbije jaren voor iedereen tastbaar worden en waarbij de modernisering
gestalte krijgt op het terrein. De betrokkenheid bij de opmaak van het plan 2010 is groter dan ooit
tevoren en de integratie van de reguliere werking betekent een sterkere focus op de
kernopdrachten.
De invoering van de nieuwe organisatiestructuur betekent daarenboven een belangrijke mijlpaal
waarbij iedere medewerker rechtstreeks bij de modernisering wordt betrokken. In combinatie met
de ingebruikname van verschillende nieuwe toepassingen en afgestemde werkmethoden zal de
modernisering van de FOD Financiën heel tastbaar worden voor alle betrokkenen.
Een realistische en begrijpelijke strategie
De beleidsnota van de Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor de Modernisering van
de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, en
in het bijzonder de daarin gespecificeerde prioriteiten, kadert onze ambitie en vormt het
uitgangspunt voor onze strategie. Binnen het voorliggend operationeel plan worden alle elementen
die uitvoering geven aan de vooropgestelde strategie opgenomen.
De overheid staat vandaag meer dan ooit onder druk waarbij het spanningsveld is opgebouwd rond
stijgende verwachtingen en dalende budgettaire en personele middelen … De recente financiële
crisis heeft deze situatie alleen maar scherper gezet. We moeten er evenwel over waken om niet de
fouten uit het verleden te herhalen door vanuit een ongenuanceerde besparingsdrang de
modernisering te vertragen of uit te stellen, integendeel.
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Moderniseren is meer dan ooit niet langer een optie maar een absolute noodzaak om een
effectieve, juiste en efficiënte uitvoering van de kernopdrachten te kunnen blijven waarborgen, met
een optimale aanwending van de middelen en binnen de vooropgestelde termijnen.
De nadruk verschuift binnen voorliggend managementplan van de informatisering naar de invoering
van de hertekende processen, in aansluiting of in voorbereiding op de ingebruikname van de nieuwe
geïntegreerde toepassingen, en het aanpassen van de organisatiestructuur.
Daarenboven brengt de nieuwe organisatiestructuur de uitvoeringsverantwoordelijkheid zo dicht
mogelijk bij het uitvoeringsniveau. Dit zal er zeker toe bijdragen dat de ‘afstand’ tussen het centrale
bestuur en de operationele diensten verkleint en dat de slagkracht en de reactiesnelheid van de
organisatie verhoogt. Het principe van strategische aansturing en performantiebeheer beoogt de
ganse organisatie te responsabiliseren.
Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om alle collega’s te danken, zowel bij het hoofdbestuur
als in de buitendiensten, voor hun blijvende inzet en motivatie, ook in tijden van verandering en
onzekerheid.
Wij blijven rekenen op de hulp en de inzet van iedere ambtenaar om de modernisering verder te
zetten, om van Financiën een moderne overheidsdienst te maken, één waarop wij allen fier kunnen
zijn.
Jean-Pierre Arnoldi,
Voorzitter van het Directiecomité a.i.
FOD Financiën
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1. Een gestructureerde aanpak
In rand van voorliggend managementplan werd een aangepaste aanpak voor de definitie en
uitvoering van onze strategie ingevoerd. Deze aanpak vormt een logisch vervolg op de
gestructureerde aanpak die de voorbije jaren is ontwikkeld en toegepast.
Binnen deze geëvolueerde aanpak wordt de opmaak van een ‘volledig’ operationeel plan nagestreefd
waarbinnen alle elementen die uitvoering geven aan de vooropgestelde strategie zijn opgenomen.
Aan de basis van deze aanpak liggen 4 complementaire concepten die samen de definitie en de
uitvoering van het plan ondersteunen en omkaderen:

a. Do things better, do better things …
Het welslagen van onze organisatie hangt af van het kiezen van een juist evenwicht tussen enerzijds
de vernieuwing en verbetering en anderzijds de continuïteit (wat men dagelijks doet). Beiden zijn
fundamenteel belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze dienstverlening moet immers
continu en kwaliteitsvol zijn.
Binnen de geëvolueerde aanpak worden beide aspecten samen beschouwd met één
gemeenschappelijk doel: de realisatie van de vooropgestelde strategie. Er wordt daarom
uitdrukkelijk gekozen om binnen iedere entiteit enerzijds projecten te definiëren die gericht zijn op
de beoogde vernieuwing en modernisering en anderzijds doelstellingen die erop gericht zijn de
dagdagelijkse werking te beheren, het prestatieniveau te handhaven en verder te optimaliseren.
Deze integratie van beide aspecten benadrukt dat iedere medewerker, iedere opdracht of iedere
taak een bijdrage leveren aan het beoogde resultaat.

b. Een geïntegreerde managementcyclus
De vooropgestelde managementcyclus is op de eerste plaats een pragmatische en op resultaat
gerichte aanpak, verder bouwend op de realisaties en ervaringen uit het verleden.
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Binnen de geïntegreerde managementcyclus zijn een aantal elementen belangrijk:
•

De combinatie van participatie (bottom-up) en cascade (top-down) bij het definiëren van de
strategie en de doelstellingen.
In functie van de politieke prioriteiten & accenten en rekening houdende met de reële
behoeften op het terrein, wordt er vertrokken vanuit de behoeften van de entiteiten en
stafdiensten om de strategie op FOD-niveau te bepalen (bottom-up).
Op basis van deze input wordt een geconsolideerde strategie op FOD-niveau gedefinieerd.
Deze strategie wordt vervolgens ‘ in cascade’ geoperationaliseerd op ieder niveau en binnen
iedere entiteit en stafdienst.

•

De ‘leidende’ rol van de lijndiensten bij het bepalen van de prioriteiten.
De behoeften en prioriteiten van de lijndiensten zijn het vertrekpunt voor het bepalen van de
strategie op FOD-niveau. De business review (zie verder) vormt dan ook de eerste stap
binnen de volledige cyclus.
Bij het bepalen van de prioriteiten en aandachtspunten van de stafdiensten is de afstemming
op de geformuleerde behoeften voor de realisatie van de kernopdrachten dwingend.

•

De gefaseerde aanpak waarbij stap voor stap het uiteindelijke plan wordt opgebouwd.
De opbouw en opvolging van het plan gebeurt op basis van 4 formele fases :

Binnen de eerste fase staat de participatie centraal. Door te vertrekken vanaf de ervaren
behoeften en prioriteiten bij de uitvoering van de kernopdrachten, wordt de betrokkenheid
van de business geoptimaliseerd.
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De eerste stap wordt gezet door het strategisch seminarie waar de nadruk op de ‘business’
ligt en waar door iedere entiteit een beknopte business review wordt gegeven als inleiding
op het debat, waarbij uiteindelijk de strategische krijtlijnen worden vastgelegd.
Op basis van de feedback en de gemaakte afspraken tijdens het seminarie definieert iedere
entiteit zijn concrete initiatieven en objectieven binnen een uniforme structuur. Zij duiden
hierbij tevens hun afhankelijkheden van de andere entiteiten en van de stafdiensten in het
bijzonder aan.
Aansluitend, worden door iedere stafdienst, op basis van deze informatie en ter
ondersteuning van de realisatie van de kernopdrachten, hun respectievelijke initiatieven en
objectieven gedefinieerd. Dit sluit de eerste fase van de managementcyclus af.
Op basis van de door de entiteiten en stafdiensten aangeleverde informatie wordt door de
Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie een voorstel van geconsolideerde
prioriteiten (zogenaamde strategische KSF’s – Kritieke Succesfactoren) op het niveau van de
FOD Financiën uitgewerkt. Dit voorstel vormt de basis voor de strategische vergadering met
het oog op de vastlegging van de prioriteiten en doelstellingen op het niveau van de FOD
Financiën.
Deze KSF’s op het niveau van de FOD vormen vervolgens het uitgangspunt en de omkadering
voor de definitie van het operationeel plan van iedere entiteit en stafdienst. Na de bottomup informatievergaring tijdens de eerste fase die erop gericht was om de focusgebieden zo
participatief mogelijk te bepalen - vertrekkende vanuit de concrete behoeften van de
business - is de tweede fase er vooral op gericht om de harmonisatie en de samenhang te
verzekeren door de operationalisering ‘in cascade’ van de vooropgestelde KSF’s.
De derde fase is de consolidatiefase met het oog op de opmaak van het geïntegreerde plan
van de FOD Financiën en het bepalen van de geconsolideerde behoeften op het vlak van
personeel en budget. Binnen deze fase hebben vooral de stafdiensten een belangrijke rol te
vervullen, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied.
De vierde fase is gericht op de uitvoering waarbij 2 aspecten fundamenteel zijn: het
doorvertalen van de doelstellingen doorheen de ganse organisatie (top down) en de
regelmatige en gestructureerde opvolging van de voortgang van realisatie op basis van de
informatie die bottom-up wordt aangereikt.
Deze opvolging steunt op de beheersinformatie die door de Stafdienst Begroting en
Beheerscontrole aan de managers wordt aangereikt binnen iedere cel beheerscontrole.
Binnen het geïntegreerde managementplan worden daartoe de nodige Kritieke Performantie
Indicatoren (KPI) gedefinieerd.
Deze KPI baseren zich o.a. op de diverse indicatoren binnen de respectievelijke
managementcockpits en op de indicatoren met betrekking tot de verschillende projecten
binnen ProjectMaster (zie ook verder).
De geïntegreerde managementcyclus sluit aan op de (reeds bestaande) cycli en/of processen, in het
bijzonder inzake projectwerking (PM FIN), budget en personeel. Onderstaand schema (metaproces)
situeert de verschillende fases van de managementcyclus t.o.v. deze omkaderende processen:
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c. Portfolio- en projectbeheer
Projectmatig werken is binnen de FOD Financiën een belangrijke hefboom om de succesvolle
realisatie van de moderniseringsstrategie van de organisatie te verzekeren. Hierbij staan het kiezen
van de juiste projecten en het opvolgen dat de projecten juist worden uitgevoerd centraal.
We hebben er bewust voor gekozen om hiervoor een eigen methodologie ‘PMFin’ te definiëren,
afgestemd op onze specifieke behoeften en verwachtingen. In onze aanpak streven we er naar het
juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds het voeren van (formele) beheersmaatregelen en
anderzijds het werkcomfort van de medewerkers die binnen een project betrokken zijn, zonder
hierbij afbreuk te willen doen aan de resultaatsgerichtheid.
De selectie van de projecten gebeurt op basis van een gelaagd proces waarin alle actoren worden
betrokken:
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Onder ‘projectmatig werken’ verstaan we in essentie 2 zaken: het samenstellen van een tijdelijke
structuur (los van de reguliere, hiërarchische, omgeving) en het planmatig werken, op basis van een
duidelijke en eenvormige methodologie, met het oog op de realisatie van een welbepaald en vooraf
gedefinieerd resultaat.
Om de coherentie van het geheel te verzekeren, zijn de projecten binnen een portfolio en
programma’s gestructureerd. De portfolio is het geheel aan thema’s, programma’s en projecten
waarin de FOD is betrokken bij de uitvoering en/of de aansturing.
Portfoliobeheer heeft tot doel om alle programma’s en projecten als een geheel te beheren met het
oog op de realisatie van de door de organisatie vooropgestelde strategische thema’s.

d. Performantiebeheer
Zoals reeds eerder gesteld zit de waarde van ieder plan niet zozeer in de redactie maar des te meer
in de uitvoering er van! De zichtbaarheid van deze uitvoering, op basis van objectieve informatie en
geharmoniseerde beheersinstrumenten, is een belangrijk aandachtspunt dat zal bijdragen tot de
transparantie en de geloofwaardigheid van Financiën.
De opvolging van de voortgang van de realisatie gebeurt op basis op basis van de informatie die
bottom-up wordt aangereikt.
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Dit betekent in concreto dat op de verschillende niveaus de doelstellingen van het
bovenliggende niveau worden vertaald naar eigen, specifieke, doelstellingen.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat op ieder niveau de ‘juiste’ meetpunten (indicatoren)
worden bepaald gericht op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het
aanleveren van de noodzakelijke informatie voor de opvolging op het hoger/ FOD niveau.
Op het niveau van iedere entiteit zijn ten overstaan van de verschillende doelstellingen
zogenaamde Kritieke Performantie Indicatoren gedefinieerd om de voortgang van realisatie
van deze doelstellingen te kunnen opvolgen.
Hierbij is de juiste managementattitude, gericht op prestatiebeheer (in tegenstelling tot het
louter meten en/of controleren van de prestaties), belangrijk:
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2. De opbouw van het plan
a. Een geïntegreerde structuur
Er wordt bewust gekozen voor een geïntegreerde en participatieve aanpak opdat dit
managementplan het plan voor de volledige organisatie en voor iedere medewerker zou betekenen.
Het voorliggende managementplan integreert het operationaliseren, in cascade, van de strategie tot
op het niveau van iedere algemene administratie of stafdienst.

Op het hoogste niveau (FOD niveau) omschrijft de missie onze bestaansredenen, gegrond op onze
wettelijke opdrachten. De visie verwoordt in casu onze ambitie, wat wij nastreven en uiteindelijk
willen bereiken.
Goede afspraken en een nauwe samenwerking tussen de FOD en het beleidsniveau zijn uiterst
belangrijk om synergie te kunnen creëren en om zich te verzekeren van het wederzijds dragen van
het plan. Bij het uitwerken van dit plan werd dus sterk rekening gehouden met de door de bevoegde
minister en staatsecretarissen uitgedrukte beleidsaccenten en met de door het management van de
FOD uitgedrukte transversale accenten.
De verwezenlijking van onze opdracht en van onze visie steunt op de verwezenlijking van vier
transversale strategische thema’s. Deze strategische thema’s vormen als het ware de fundamenten
van onze strategie.
Deze thema’s zelf worden gerealiseerd door de Kritieke Succesfactoren (KSF’s) die binnen de
strategische kaart zijn samen gebracht. Deze Kritieke Succesfactoren zijn concrete maar omvattende
doelstellingen op lange termijn. Zoals hoger vermeld hebben deze KSF’s zowel betrekking op de
modernisering als op de continuïteit.
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De strategie van de FOD Financiën wordt in uitvoering gebracht door de verschillende entiteiten en
stafdiensten.
Elk van hen heeft een eigen missie en visie (voortbouwend op de missie en de visie van de FOD
Financiën en rekening houdende met de bijzonderheden van hun opdracht).
De Kritieke Succesfactoren worden op hun niveau geoperationaliseerd via het bepalen van enerzijds
organisatiedoelstellingen en anderzijds moderniseringsprojecten. Zoals hoger vermeld hebben de
organisatiedoelstelling betrekking op de reguliere werking. De projecten daarentegen beogen de
modernisering, de hervorming, te realiseren.
Binnen de gestructureerde aanpak wordt de ‘doorvertaling’ van de doelstellingen tot op het niveau
van de diensten, en op termijn van iedere individuele medewerker in het kader van de
ontwikkelcirkels, opgenomen.

b. De 4 perspectieven van onze strategische kaart
De Kritieke Succesfactoren hebben wij samengebracht in onze strategische kaart, waarbij wij deze
KSF’s in functie van 4 perspectieven (klanten, processen, middelen en innovatie) hebben
gestructureerd.
De gedefinieerde thema’s vormen een coherent geheel en ondersteunen en versterken elkaar met
het oog op de realisatie van onze opdrachten en ambitie.

i. Klant
Binnen het perspectief ‘klant’ definiëren wij de kritieke succesfactoren ten overstaan van onze
klanten. We plaatsen dit perspectief uitdrukkelijk bovenaan wat nauw aansluit bij de uitdrukkelijke
keuze om de klantgerichte werking te verbeteren en uit te groeien tot een burgercentrische
administratie.
Wij noteren hierbij een breed spectrum aan klanten waarbinnen onze eigen medewerkers, de
burgers, de bedrijven, de ‘professionelen’, de beroepsfederaties, andere overheden en de
maatschappij zijn opgenomen.
Deze KSF’s zijn naar buiten gericht en bieden in essentie een antwoord op de ‘wat’ vraag. Wat
verwachten onze klanten van ons?, Wat moeten wij doen ten overstaan van onze klanten om onze
missie en visie te realiseren?, …

ii. Proces
Het perspectief ‘proces’ richt zich op onze eigen werking en omvat de kritieke succesfactoren in
antwoord op de ‘hoe’ vraag. Hoe kunnen wij realiseren wat van ons wordt verwacht?, Hoe kunnen
wij de essentie van onze eigen bedrijfsprocessen nastreven?, …

iii. Middelen
Het perspectief ‘middelen’ behandelt de ‘waarmee’ vraag en omvat de kritieke succesfactoren
gericht op de noodzakelijke middelen (financieel, personeel, infrastructuur, …) en het beheer ervan.
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iv. Innovatie
Het laatste perspectief ‘innovatie’ is gericht op de groei en de ontwikkeling van de organisatie en
omvat de succesfactoren die kritiek zijn voor de vernieuwing en onze slagkracht in de (nabije)
toekomst. Deze succesfactoren geven m.a.w. een antwoord op de vraag waardoor wij in staat zijn
om in de toekomst onze missie en visie te realiseren en te blijven verbeteren …
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3. Het plan op FOD niveau
Het ‘geconsolideerde’ plan op FOD niveau biedt een totaalbeeld van de vooropgestelde strategie
(uitgedrukt in onze visie en de strategische thema’s) en de wijze waarop deze in de komende periode
zal worden gerealiseerd (doorheen de Kritieke Succesfactoren en de onderliggende
organisatiedoelstellingen en projecten binnen iedere entiteit en stafdienst).
Binnen de respectievelijke operationele plannen van iedere entiteit en stafdienst wordt hieraan
verder invulling gegeven en worden de doelstellingen en projecten meer uitvoerig beschreven.

a. Missie & Visie
De uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op het delicate
evenwicht tussen de rechten en de plichten die de wet de burgers of de bedrijven verleent of oplegt.
Het is belangrijk dat iedereen eenduidig onze rol en ambitie begrijpt. Deze zijn vervat in onze missie
en visie.

i. Missie
Onze missie drukt onze reden van bestaan uit en benadrukt de kerntaken van onze organisatie.

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft als voornaamste taak een belangrijk deel van de
financiële middelen in te zamelen en te beheren die nodig zijn om aan de collectieve noden van onze
maatschappij te voldoen.
De FOD Financiën verzekert eveneens, via de Thesaurie, het evenwicht tussen de ontvangsten en
uitgaven voor rekening van de Federale Staat door, via ontleningen, de financiële middelen te zoeken
om de deficieten weg te werken en/of door de plaatsing van de overschotten. In het verlengde van
deze missie dient zij nauwkeurig en zonder fouten de betaling op het vlak van de algemene uitgaven
uit te voeren, inzonderheid wat de bezoldigingen betreft van het personeel van de Staat en de
terugbetalingen van belastingen. De missies van de Thesaurie houden eveneens een uitgebreid
Europees en internationaal luik in op economisch, financieel en monetair vlak.
De FOD Financiën neemt ook andere belangrijke taken van algemeen belang op zich. Door het
bijhouden van de Patrimoniumdocumentatie draagt zij ertoe bij de rechtszekerheid te waarborgen,
met name in het kader van de juridische omloop van goederen. Ter gelegenheid van de controle op
de goederenstroom draagt de Federale Overheidsdienst Financiën ook bij tot de bescherming van de
volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen, inzonderheid de strijd
tegen de illegale trafieken en het terrorisme.
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ii. Visie
In onze visie drukken wij onze ambitie uit en leggen wij het toekomstbeeld van onze organisatie vast:

De Federale Overheidsdienst Financiën streeft ernaar de belastingen rechtvaardig en juist te innen,
dit betekent ervoor te zorgen dat elke belastingplichtige de belasting draagt die hij wettelijk
verschuldigd is. Niet meer, maar ook niet minder.
De FOD Financiën wil de uitdagingen aannemen van een modern bestuur dat evolueert met de
samenleving, met de economie en met de informatie- en communicatietechnologieën. Uit blijvende
zorg voor de openbare dienstverlening, hanteert en waarborgt de FOD Financiën een professionele
en strikte methodiek op het vlak van haar kernactiviteiten. Enerzijds door nieuwe werkmethodes te
ontwikkelen die efficiënter zijn en meer rekening houden met de behoeften van iedereen. Anderzijds
door een nieuwe bestuurscultuur op te bouwen die meer beroep doet op de verantwoordelijkheid
van haar medewerkers.
Het slagen in die opdracht hangt af van het vermogen om haar medewerkers die doelstellingen
inzake kwaliteit en dienstverlening te doen nastreven, inzonderheid door haar ambtenaren
voortdurend passend te laten verbeteren.
Door aan de rechtmatige verwachtingen van de maatschappij te beantwoorden, wil de FOD
Financiën een vertrouwensrelatie aangaan met de burger om hem opnieuw te laten instemmen met
belastingen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt met volledige eerbiediging
van de wet.
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b. Organogram
Het Koninklijk besluit van 3 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari
2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, en aansluitend het Koninklijk
besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën
en het Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de
Federale Overheidsdienst Financiën, bekrachtigt de invoering van een aangepaste
organisatiestructuur van de FOD Financiën.
Met de invoering van de verfijnde organisatiestructuur wordt op de eerste plaats een
resultaatsgerichte aansturing van de organisatie nagestreefd, waarbij iedere manager expliciet
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de vooropgestelde strategie binnen zijn domein.
Hierbij wordt verder gebouwd op de principes zoals die binnen de Coperfin studies zijn bepaald.
Desalniettemin was het aangewezen om rekening te houden met nieuwe inzichten, met de
ervaringen uit het verleden en met de geëvolueerde omstandigheden.
De vooropgestelde structuur is evenwichtiger, in vergelijking met de initieel gedefinieerde Coperfin
structuur, met een expliciete focus op een betere verdeling en verduidelijking van de
verantwoordelijkheden.
De FOD Financiën is georganiseerd in 6 verticale entiteiten, verantwoordelijk voor de uitvoering van
de kernopdrachten van de FOD Financiën. Daarnaast omvat de FOD Financiën 2 stafdiensten die
instaan voor de aansturing en de coördinatie op strategisch niveau en 4 stafdiensten die instaan voor
de nodige omkadering van de ganse organisatie.

De operationele plannen van de managers van de verschillende entiteiten maken integraal deel uit
van voorliggend geïntegreerd managementplan.
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Alle strategieën, plannen en doelstellingen worden uiteindelijk gerealiseerd door de medewerkers op
het terrein. De drastische natuurlijke uitstroom betekent een belangrijk risico voor de continuïteit
van de dienstverlening. De FOD Financiën kan enkel slagen in haar opdracht door te groeien tot een
aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever.
Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd in het groeipotentieel van de medewerkers, dat er talenten
worden aangetrokken en dat men deze behoudt door een uitdagende loopbaan, dat een modern
personeelsbeleid wordt toegepast vanuit een participatieve en motiverende managementaanpak.
Het is uitermate belangrijk om op korte termijn te zorgen voor de noodzakelijke wettelijke basis om
definitief over te gaan van de voorlopige cel, waarin iedereen zich vandaag bevindt, naar de nieuwe
structuren. In aansluiting hierop kan dan de nieuwe federale cartografie worden ingevoerd en kan de
loopbaanevolutie van iedereen worden veilig gesteld.
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c. Strategische thema’s
De strategie van de FOD Financiën beoogt in fine één finaliteit: het op ieder ogenblik kunnen
waarborgen dat alle kernopdrachten effectief en juist worden uitgevoerd, met een optimale
aanwending van de middelen en binnen de vooropgestelde termijnen.
Zoals hoger vermeld heeft de administratie hierin geen unieke rol te vervullen: de uitvoering van de
kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op het delicate evenwicht tussen de
rechten en de plichten die de wet de burgers verleent of oplegt. De strategie moet daarom
omvattend zijn en zich richten naar alle betrokkenen …
Vier basisprincipes, die zowel in de reguliere werking als binnen de verschillende projecten en
programma’s toonaangevend willen zijn, stuwen onze strategie:
•
•
•
•

Burgercentrisch
Efficiënt
Resultaatsgericht
Verantwoordelijk

Deze principes dragen de ambitie van een moderne en performante administratie en vormen de
hoekstenen van de beoogde organisatiecultuur.

Deze basisprincipes werden vertaald binnen onze strategische thema’s. De strategische thema’s zijn
doelstellingen op lange termijn en vormen samen het kader van onze strategie.

i. Het versterken van de klantgerichtheid van de organisatie
Reeds van bij het begin van de modernisering van Financiën is afgestapt van de introverte
houding die overheidsadministraties in de jaren negentig typeerde. Er wordt expliciet
gekozen om de burger centraal te plaatsen in het denken en handelen van de FOD Financiën.
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Daartoe is het noodzakelijk om de burger te ‘kennen’ en om te anticiperen op zijn behoeften
en verwachtingen. Dit omvat eveneens de nodige initiatieven nemen om het hem
gemakkelijk te maken om te voldoen aan zijn verplichtingen.
Uit diverse internationale studies (o.a. ‘The road to Improved Compliance’ – McKinsey
benchmarking study 2008-2009) blijkt expliciet de correlatie tussen een verhoogde spontane
naleving van de verplichtingen (compliance) door de belastingplichtigen en een klantgerichte
en burgergerichte houding van de administratie.
Een burgercentrische aanpak betekent concreet o.a. een aanpak en verwerking van de
belastingen en de bijhorende gegevens en acties in functie van de belastingbetaler
(geïntegreerde systemen – integrated tax systems) en niet langer per type belasting, wat
leidt tot een betere dienstverlening voor de belastingbetaler (beter beheer van informatie,
onderlinge aanrekening van schulden en tegoeden,…).
Deze burgercentrische attitude betekent een fundamentele mentaliteitswijziging waarbij van
de medewerker wordt gevraagd ‘om van buiten naar binnen’ te denken en te handelen. We
moeten basisprincipes uit de marketing introduceren om de behoeften en de verwachtingen
van de burger juist in te schatten en onze handelswijze hierop af te stemmen.
Het heeft ook zijn invloed op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ambtenaren omdat zij
op deze manier in staat zullen zijn polyvalente controles uit te voeren dankzij deze
geïntegreerde visie op een belastingplichtige. Het is hierbij evenwel onze
verantwoordelijkheid om ieder misbruik te voorkomen en om alle maatregelen te nemen die
noodzakelijk zijn om de persoonlijke levenssfeer van iedere burger te vrijwaren.
ii. Het verbeteren van onze performantie
Het verbeteren van onze performantie (de effectiviteit van de organisatie) wordt gedragen
door de evolutie naar een meer resultaatsgerichte organisatiecultuur. De overheid in de
jaren negentig was gekenmerkt door een sterke focus op de uit te voeren taken. Deze
mentaliteit heerst eigenlijk nog steeds bij een deel van de ambtenaren. De hervorming van
de federale overheid in het algemeen en van de FOD Financiën in het bijzonder wil deze
mentaliteit veranderen.
Met de invoering van de verfijnde organisatiestructuur streven we naar een
resultaatsgerichte aansturing van de organisatie waarbij iedere manager verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de vooropgestelde strategie binnen zijn domein.
Het verhogen van het managementvermogen binnen de administratie is een belangrijk
aandachtspunt. Het versterken van de strategische aansturing op het niveau van de
Voorzitter en het directiecomité houdt hiermee verband. De invoering van een
geïntegreerde managementcyclus en het veralgemeend gebruik van beheersinstrumenten
dragen eveneens hiertoe.
Zoals al eerder vermeld ondersteunt de juiste toepassing van de Ontwikkelcirkels de
responsabilisering en de evolutie van een taakgerichte naar een resultaatgerichte
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organisatie waarbij de persoonlijke doelstellingen van iedere medewerker aansluiten op de
doelstellingen van de organisatie.
De nieuwe organisatiestructuur brengt de uitvoeringsverantwoordelijkheid zo dicht mogelijk
bij het uitvoeringsniveau. Dit zal er zeker toe bijdragen dat de ‘afstand’ tussen het centrale
bestuur en de operationele diensten verkleint en dat de slagkracht en de reactiesnelheid van
de organisatie verhoogt.
iii. De personeelsmiddelen beter beheren
De burger verwacht – terecht – van zijn overheid een optimale aanwending van zijn
belastinggeld. Dit geldt voor de dienstverlening die de burger geniet maar ook en evenzeer
voor de kostprijs van deze diensten. Het permanent streven naar een verbeterde efficiëntie
is een plicht.
Een overheidsadministratie is niet immuun voor de managementwetmatigheden die voor
bedrijven gelden en waarbij effectiviteit en efficiëntie elkaar in evenwicht houden. De
maatschappij verwacht dat binnen de overheidsadministratie dezelfde managementprincipes worden gehanteerd om de werking te verbeteren. Uiteindelijk komt het er op aan
om onze doelstellingen op een meer efficiënte wijze te realiseren (m.a.w. door een optimale
inzet van de middelen) wat op termijn belangrijke kostenbesparingen oplevert, zowel voor
de overheid, als voor de burgers en de bedrijven.
Het verbeteren van de efficiëntie en de effectiviteit lag reeds aan de basis van de Coperfin
BPR. De hertekening van de kernprocessen beoogt belangrijke efficiëntieverhogingen in de
massale processen en effectiviteitverhogingen in de specifieke dossiers (controles,
invorderingen, fraude) door o.a.
• een integratie en consolidatie van taken te verwezenlijken,
• door de routinematige taken (of de taken van ‘lage’ toegevoegde waarde) maximaal
te automatiseren zodat de beschikbare resources kunnen worden ingezet voor de
taken met hoge toegevoegde waarde (controle en ‘klantencontact’),
• door gericht te werken en de aandacht toe te spitsen op die dossiers en situaties die
de hoogste aandacht behoeven.
De drastische natuurlijke uitstroom waarmee de FOD Financiën wordt geconfronteerd maakt
deze ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Alleen door een doorgedreven
informatisering, kan de oplossing, om aan deze uitdaging een antwoord te bieden, vorm
krijgen.
iv. Het professionaliseren van onze werkmethoden
Één van de belangrijkste verwachtingen ten overstaan van iedere overheidsadministratie is
het verzekeren van een rechtsgelijke behandeling. In het bijzonder binnen een omvangrijke
en gedecentraliseerde organisatie, zoals de FOD Financiën, betekent dit een belangrijke
uitdaging.
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Een correcte en uniforme toepassing van de wetgeving waarbij een optimale naleving wordt
nagestreefd is het uitgangspunt. De invoering van de nieuwe werkprocessen, de
ondersteuning door de nieuwe ICT-toepassingen, een centraal aangestuurd risicobeheer, …
zijn stuk voor stuk belangrijke hefbomen om die gelijke en conforme dienstverlening te
verzekeren.
De verdere uitbouw van de interne controle heeft ook een belangrijke rol te vervullen en
moet de organisatie redelijke zekerheid geven over o.a. de uitvoering en opvolging van
beslissingen en de naleving van wetten, decreten, besluiten, reglementeringen en
procedures.
Onze aandacht moet eveneens uitgaan naar een transparante en begrijpbare
reglementering en de vertaling er van in duidelijke werkinstructies. Het is belangrijk dat de
reglementering coherenter wordt gemaakt en dat de definities uniform en duidelijk zijn. De
bepalingen mogen geen tegenstrijdig uitademen. Dit doel noodzaakt een gezamenlijke
aanpak.
De nieuwe Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning zal hierin een belangrijke
bijdrage leveren en zal ook de verschillende operationele entiteiten transversaal
ondersteunen om een eenduidig begrijpen en toepassen van de regelgeving, wat voor een
versterkte gelijkheid en een groter juridisch veiligheidsgevoel moet zorgen, te verzekeren.
Het is belangrijk dat deze regelgeving, zijn rechten en zijn plichten ook voor de
belastingplichtige begrijpbaar zijn. Dankzij een volwaardige multikanaal dienstverlening kan
de belastingplichtige hierbij op de meest efficiënte wijze worden ondersteund. De nieuwe
Dienst Multikanaal dienstverlening zal hiervoor instaan.
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d. Strategische kaart
Het is duidelijk dat de uitdagingen en ambities van de FOD Financiën zullen moeten worden
gerealiseerd op basis van een gestructureerd meerjarenplan. De strategische thema’s zijn veel
omvattend en geenszins in één oogopslag of met één enkel initiatief te realiseren …
Het is bijgevolg belangrijk om onze strategische aandacht op de eerste plaats te richten naar wat
fundamenteel belangrijk is om succesvol te zijn en bijgevolg precies die succesfactoren te definiëren
die kritiek zijn om onze ambitie en het vooropgestelde beleid te realiseren. Deze ‘Kritieke Succes
Factoren’ (KSF) hebben wij samengebracht in onze strategische kaart.
Zoals hoger vermeld hebben wij onze KSF’s in functie van 4 perspectieven (klanten, processen,
middelen en innovatie) gestructureerd. De gedefinieerde KSF’s vormen een coherent geheel en
ondersteunen en versterken elkaar met het oog op de realisatie van onze opdrachten en ambitie.

De strategische kaart, met de daarin opgenomen KSF’s, drukt de ‘geïntegreerde strategie’ uit op het
niveau van de FOD Financiën. De KSF’s zijn omvattend en daarom ook transversaal van toepassing
over alle activiteiten en verantwoordelijkheidsgebieden van de FOD Financiën. Het is noodzakelijk
dat de KSF’s door iedereen eenduidig worden begrepen. Ze zijn hierna omschreven.
De operationalisering gebeurt binnen iedere entiteit en stafdienst op basis van
organisatiedoelstellingen (gericht op de reguliere werking) en projecten (gericht op de
modernisering). We vermelden daarom kort bij iedere KSF de onderliggende doelstellingen en/of
projecten en verwijzen naar de respectievelijke operationele plannen voor een meer uitvoerige
beschrijving.
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i. KSF’s binnen het perspectief ‘klant’
K.01

Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)

Het is op de eerste plaats de taak van de FOD Financiën om een rechtvaardige en juiste
inning van de belastingen te waarborgen. Dit betekent ervoor te zorgen dat elke
belastingplichtige de belasting draagt die hij wettelijk verschuldigd is. Niet meer, maar ook
niet minder.
Hierbij is de strijd tegen de fiscale fraude een belangrijk aandachtspunt. Het is echter even
belangrijk voor ogen te houden dat niet alle Belgen fraudeur zijn! Heel wat
belastingplichtigen willen hun verplichtingen nakomen met volledige eerbiediging van de
wet, sommigen kunnen dit alleen, anderen hebben hierbij een steuntje in de rug nodig.
De werkwijze om het naleven van de fiscale verplichtingen te verhogen moet daarom
gedifferentieerd zijn in functie van het fiscale gedrag van de belastingplichtige. We moeten
afstappen van oude en traditionele strategieën, vooral gericht op controle, en evolueren
naar een meer globale en gecombineerde benadering die een antwoord biedt op de
verschillende risico’s en er op gericht is om misbruiken op de eerste plaats te voorkomen.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K01.O.D&A.01

Realiseren van productieafspraken en verhogen van de
bescherming van de samenleving
De realisatie van productieafspraken en het verhogen van de
bescherming van de samenleving door de rechtshandhaving te
verhogen aan de hand van het realiseren van het vooropgestelde
aantal controles.

K01.O.D&A.02

Afleveren AEO-statuut
Het AEO-statuut afleveren aan de economische operatoren die
zulks aanvragen, binnen de termijn voorzien door de Europese
Commissie, teneinde de legale handel te faciliteren zonder afbreuk
te doen aan de waarborg van de naleving van de wetgeving.

K01.O.FRAU.01

Uitbreiden van de internationale samenwerking
Daadwerkelijke verhoging van de door de Algemene administratie
van de strijd tegen de fiscale fraude verrichte internationale
samenwerking
(vragen
op
verzoek,
spontane
gegevensverstrekking, MLC’s, organisatie seminaries, …).

K01.O.AAPD.01

Toegang tot kruispuntbank sociale zekerheid
In de loop van 2010 wil de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie toegang krijgen tot Kruispuntbank
Sociale Zekerheid waardoor de effectiviteit van de invorderingsacties zullen toenemen.
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Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K01.P.FISC.01

Berekening bedrijfsvoorheffing
Het ter beschikking stellen (inclusief de nodige opleiding) van een
berekeningprogramma voor bedrijfsvoorheffingen (in functie van
eventuele herberekeningen) aan de taxatiediensten van de
Algemene administratie van de fiscaliteit.

K01.P.I&I.01

Mermoz
Het ter beschikking stellen, via intranet, van het geheel aan
officiële documenten inzake BTW en het bieden van een (zo veel
mogelijke) automatische invulling op basis van de beschikbare
broninformatie met het oog op het faciliteren van de gedwongen
invorderingsacties.

K01.P.I&I.02

Digilist
Optimalisatie van de Digilist Directe Belastingen en de
ontwikkeling van een gelijkaardige toepassing met betrekking tot
de invordering van BTW-schulden.

K01.P.I&I.03

Opzoekingsmotor Belgisch Staatsblad
Het automatisch ter beschikking stellen aan de ontvangers van de
informatie uit de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad (falingen,
collectieve schuldregeling, …) en de automatische invoeging van
een memofiche binnen 180b/Aut..

K.01.P.I&I.04

Eurovignette
Het verder uitbouwen en optimaliseren van de toepassing inzake
de aanmaak en inning van het (‘elektronisch’) eurovignet voor
Belgische en buitenlandse vervoerders met het oog op een
efficiëntere wegcontrole.

K.01.P.I&I.05

Balans van schulden en tegoeden
De ontwikkeling van een toepassing en de aanpassing van de
reglementaire beschikkingen teneinde de fiscale balans van iedere
belastingplichtige te kunnen opstellen met het oog op de
compensatie (zonder formaliteiten) tussen schulden en tegoeden
en het tijdig nemen van bewarende maatregelen. In 2010 worden
de werkzaamheden inzake de lijst 678bis overgedragen van de
BTW-administratie aan de Algemene administratie van de inning
en de invordering wat een betere verdeling toelaat van de taken
tussen enerzijds de inning en anderzijds de invordering.

K.01.P.I&I.06

Zacheus
De ontwikkeling van een toepassing voor de gegevensuitwisseling
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waarbij in 2010 de
uitwisseling ’werkgevers-inkomsten’ wordt opgestart.

K.01.P.I&I.07

ONVA
Het voeren van een analyse (technische en wettelijke aspecten)
met betrekking tot de gegevensuitwisseling met de Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie en de eventuele integratie binnen de ‘Zacheus’toepassing.

K.01.P.AAPD.01

Optimaliseren van de invordering van ten onrechte genoten
werkloosheiduitkering wegens vaststelling cumul.
Het invoeren van een geoptimaliseerd proces voor de uitwisseling
van informatie tussen de Werkloosheidsbureaus, de RVA en de FOD
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Financiën (Niet-Fiscale Invorderingen).
Het project voorziet eveneens in de opname van de verschuldigde
bedragen binnen de fiscale balans zodat een compensatie zonder
formaliteiten mogelijk is.

K.02

Uitbouwen van een volwaardige multikanaal dienstverlening

Er wordt expliciet gekozen om de burger centraal te plaatsen in het denken en handelen van
de FOD Financiën. Het vergroten van het aantal communicatiewegen (tussen de
administratie en de belastingplichtige) sluit hierop aan en komt tegemoet aan de
verwachtingen van de maatschappij.
Deze ‘multikanaal diensten’ moeten het mogelijk maken de dienstverlening aan de
belastingplichtige te leveren langs verschillende communicatiewegen, waar onder minimaal:
• Via het contact center: telefoon en correspondentie (brief, fax en e-mail)
• Via diverse front-offices
• Via het internet: waar de burger via een menu wordt begeleid en zelfstandig een aantal
handelingen kan uitvoeren.
Deze multikanaal diensten moeten er op gericht zijn om de bilaterale interactie tussen de
burger en de FOD Financiën te verzekeren en moeten het de belastingplichtige gemakkelijk
maken om te voldoen aan zijn verplichtingen.
Dit zal een groter tevredenheidgevoel bij de burger genereren en een bewijs leveren van
grotere efficiëntie (dalen van de interactiekosten). Het zal tevens bijdragen tot een hogere
spontane naleving van de verplichtingen (compliance).
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K02.O.FISC.01

Tax-On-Web: meer dan 2.000.000 ‘externe’ elektronische
aangiften ‘personenbelasting’
Het voeren van een gestructureerde en doelgroepgerichte
promotiecampagne met het oog op het overschrijden van de
drempel van 2.000.000 elektronische aangiften ingediend door
burgers en/of hun mandatarissen voor het aanslagjaar 2010.

K02.O.FISC.02

Vensoc: toename van het aantal elektronisch ingediende
aangiften
Het voeren van een gestructureerde en doelgerichte
promotiecampagne met het oog op het stijgen van 15% van het
aantal aangiften ingediend via Vensoc voor het aanslagjaar 2009
ten opzichte van het aanslagjaar 2008 en van 10% van het aantal
aangiften ingediend via Vensoc voor het aanslagjaar 2010 ten
opzichte van het aanslagjaar 2009.

K02.O.AAPD.01

Het optimaliseren van de externe samenwerking met
partners in de onroerendgoedsector door het sluiten
formele protocollen met de gebruikers en leveranciers
de
Algemene
administratie
van
patrimoniumdocumentatie.

alle
van
van
de

Dit omvat o.a. het afsluiten van een formeel protocol (uitwisseling
kadastrale gegevens – en huurcontracten) met BIV en van een
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formeel protocol voor de elektronische uitwisseling van alle
notariële akten. (IVU008)

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K02.P.FISC.01

Voorstel van aanslag
Op basis van een afgebakend pilootproject – waarbij een bepaald
profiel van belastingplichtigen, die zich momenteel tot het
taxatiekantoor wenden voor het invullen van hun aangifte PB, een
voorstel van aanslag ontvangen in plaats van een klassieke
aangifte - wordt een onderbouwde opportuniteitsanalyse gevoerd
om vast te stellen of dit beantwoordt aan de reële verwachtingen
van de belastingplichtige, wat de invloed is op de andere
dienstverlening en wat de concrete kosten/baten zijn.

K02.P.I&I.01

Crassus
Het realiseren van een gemeenschappelijke toepassing die
gebruikers toelaat om, op basis van het ondernemingsnummer, de
bestanden van de FOD Financiën en van de Sociale zekerheid te
consulteren voor het vaststellen van fiscale schulden van
dienstverleners (uitvoering van een maatregel van het plan Devlies
tegen de sociale fraude).

K02.P.AAPD.01

DER.Ve
Het project beoogt de ontwikkeling van het platform voor de
elektronische uitwisseling van data en documenten met de
notarissen. In een eerste fase behoren de verkoopakten tot de
scope , om dit daarna uit te breiden tot andere types van akten.

K02.P.AAPD.02

Voorstudie van een kruispuntbank voor Patrimoniale
informatie
Met de kruispuntbank wil de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie een uitwisselingsplatform creëren dat
het uitwisselen van patrimoniale gegevens efficiënter (op een
gestructureerde en gestandaardiseerde manier) maakt dan via
bilaterale uitwisseling (tussen twee externe partners).

K02.P.AAPD.03

Externe raadpleging van de landmeterplannen
Met enkele groepen externe landmeters werd een conventie
gesloten. Het project moet resulteren in een voor de externe
landmeters gemakkelijke consultatie van de database met
plannen, het kadastraal plan en van elk ander document waartoe
de AAPD zich verbonden heeft in de bovenvermelde conventie.

K02.P.THES.01

Multikanaal dienstverlening binnen de Thesaurie
In dit project wordt het eerder uitgewerkte visiedocument
geactualiseerd en vertaald naar een 3-jarig actieplan dat van
toepassing is voor alle administraties binnen de Thesaurie. Daarbij
worden de behoeften die er bestaan binnen de diverse
administraties zoveel mogelijk gebundeld in gezamenlijke
initiatieven.
De meest prioritaire behoeften situeren zich op 2 domeinen: nl. het
beantwoorden van generieke vragen van burgers en externe
partners of overheidsdiensten over de diverse materies van de
Thesaurie en het beantwoorden van specifieke vragen van burgers,
externe partners of overheidsdiensten over een specifiek dossier,
een betaling, een juridische kwestie of samenwerking enzovoort.
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De diensten die het meest te maken krijgen met diverse ‘klanten’
zijn de subentiteit Betalingen en de DCK. Zij krijgen dan ook
prioriteit in 2010 voor dit project. Binnen de subentiteit Betalingen
werden er reeds een aantal succesvolle initiatieven genomen bij de
dienst ‘Pensioenen’. Deze ervaringen worden als basis genomen
voor de andere diensten.

K02.P.THES.02

Faillissementen
Het deponeren van faillissementsgelden is een wettelijke
verplichting die door niet altijd door alle in een faillissement
betrokken partijen wordt nageleefd. Dit project vergroot de
dienstverlening voor de externe partijen om informatie op een
vlotte manier uit te wisselen dankzij de internettoegang tot de
eigen dossiers, inzake het beheer van faillissementen, voor de
rechters en rechters-commissarissen in de rechtbanken van
koophandel en voor de curatoren. Het objectief voor 2010 is om
65% van alle faillissementsdossiers op deze manier te beheren
binnen de DCK. Deze doelstelling kadert in een lange termijn
planning. Jaarlijks wordt dit objectief verhoogd met 10% om
uiteindelijk te komen tot een volledig beheer van de
faillissementen.

K02.P.THES.03

Pandora - slapende tegoeden
Het project Pandora voorziet in de ontwikkeling van een
webgebaseerde toepassing die vanaf midden 2009 in gebruik
wordt genomen. Deze toepassing maakt het dynamisch register
van de slapende rekening vanaf 2010 ook voor de burger
raadpleegbaar op basis van zijn e-ID.

K02.P.ICT.01

MyMinfin
Het portaal MyMinfin geeft toegang tot steeds meer functies zowel
voor de ambtenaar als de burger. De functionaliteiten zullen nog
worden uitgebreid met toegang voor iedereen tot de mail en
toegang tot e-services voor professionelen (cijferberoepen).

K.03

Verzekeren van de Privacy

De FOD Financiën beschikt over zeer omvangrijke informatie over de belastingplichtige. Het is
onze verantwoordelijkheid om ieder misbruik te voorkomen en om alle maatregelen te
nemen die noodzakelijk zijn om de persoonlijke levenssfeer van iedere burger te vrijwaren.
Het is bijgevolg cruciaal om, vanuit een integraal risicobeleid en een gecoördineerde
doelgroepenstrategie op het niveau van de FOD Financiën, een geharmoniseerde en
afgestemde toepassing van de privacyreglementering te verzekeren.
Dit omvat het definiëren van de algemene voorwaarden en regels inzake de toegang tot en
het gebruik van de informatie en de coördinatie van de toekenning en het beheer van de
toegangsrechten.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K03.O.AAPD.01

Tegen
eind
2010
moet
het
IAM
voor
Patrimoniumdocumentatie operationeel zijn en tezelfdertijd
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een basis gelegd zijn voor de concrete uitvoering van een
privacybeleid.
Daarvoor zullen in 2010 de IAM processen en richtlijnen worden
uitgeschreven; zullen de rollen voor de applicaties Stipad, Stimer en
CadGis (4000 gebruikers) worden beschreven en ingevuld; zal
voorzien worden in opleiding aan de plaatselijke medewerkers van
P&O en aan de gewestelijke directeurs en zal er gewerkt worden
aan nieuwe richtlijnen waaraan nieuwe applicaties moeten
voldoen inzake IAM.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K03.P.I&I.01

Oprichten van een cel IAM binnen de Algemene
administratie van de inning en de invordering
Teneinde de toegangsrechten tot de toepassingen bij de
ingebruikstelling van de eerste modules van STIMER voor te
bereiden, wordt een cel IAM opgericht binnen de Algemene
administratie van de inning en de invordering teneinde een
gecentraliseerd en coherent beheer van de toegangsrechten
te verzekeren.
Opstart van de cel IAM

K03.P.AAPD.01

Om een concrete uitvoering te kunnen geven aan een privacybeleid
moet de pijler IVU voorafgaandelijk een cel IAM uitbouwen en een
IAM netwerk oprichten.

K03.P.ICT.01

Access Management tool
Aankoop en installatie van software die de basis zal vormen voor
de privacytool voor het gebruik van de datawarehouse
omgevingen van de FOD Financiën. Deze privacytool heeft als doel
om de gegevens in deze databanken te beschermen volgens de wet
van 8/12/1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

K03.P.ICT.02

FED IAM
Op federaal vlak werd een IAM-programma opgestart met het oog
op het boeken van een aanzienlijke vooruitgang met het beheer
van de toegangsrechten, toegekend aan de burgers; het is daarbij
de bedoeling dat deze laatsten de kans zouden krijgen om op
veilige en efficiënte wijze toegang te krijgen tot en gebruik te
maken van de toepassingen en services voor e-government,
aangeboden door de Belgische federale overheidsinstellingen. Dit
programma heet FED IAM.
Het is een meerjarig programma dat projecten en activiteiten
omvat binnen meerdere federale overheidsinstellingen, met name
FEDICT en de FOD’s Financiën en Economie.
In een eerste fase zal het accent worden gelegd op het beheer van
de toegangsrechten, toegekend aan het personeel van
ondernemingen en aan vakverenigingen, en in het bijzonder de
volgende doelgroepen :
• Boekhouders (gevolmachtigden)1 > voornamelijk van Vensoc
naar STIRON en in het kader van MyMinfinpro(fessionals)
• Curators > project ‘faillissementen’
• Architecten en/of Notarissen > gericht op STIPAD
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K.04

Een coherente, transparante en begrijpbare regelgeving

Om een correcte toepassing van de reglementering te vrijwaren is het belangrijk dat deze
overal op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd, door de burgers, de bedrijven en door de
ambtenaren van de FOD Financiën.
Een duidelijkere reglementering leidt tot een minder hoge administratieve drempel voor de
burgers en de ondernemingen en verlaagt de mogelijkheden tot fiscale ontwijking. Intern
wordt de efficiëntie verhoogd en ruimte gecreëerd om meer aandacht te besteden aan
gerichtheid van de controles, aan kwaliteit en aan stiptheid.
We moeten streven naar een transparante, eenduidige en begrijpbare reglementering en de
vertaling er van in duidelijke werkinstructies teneinde een uniforme behandeling te
verzekeren. De bepalingen mogen geen tegenstrijdig uitademen. Dit doel noodzaakt een
gezamenlijke aanpak waarin de verschillende geledingen van de FOD Financiën worden
betrokken.
Voorafgaand overleg met de diverse beleidsinstanties (o.a. federaal, gewesten, Europees, ...)
én met het terrein (operationele diensten, stakeholders, economische operatoren, …) zal
impulsen vormen ter voorbereiding van het beleid en zal aanleiding geven tot verbetering van
de reglementering en de uitvoering ervan.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K04.O.FISC.01

Update Comib
Het ter beschikking stellen van een op basis van de circulaires,
PV&A & relevante jurisprudentie geactualiseerde COMIB om te
komen tot een hogere efficiëntie van de FOD Financiën en tot een
gelijksoortige behandeling van & een grotere rechtszekerheid voor
de belastingplichtigen.

K04.O.D&A.01

Aanpassen van de wet- en regelgeving.
Voorbereiden van de invoering van de europees en nationaal
uitgewerkte wet en regelgeving inzake:
douane: Toepassingsbepalingen Nieuw Communautair Douane
Wetboek + uitwerken van Algemene Wet D&A (te beëindigen voor
2013).
accijnzen: voorbereiding van de teksten van de Europese richtlijn
inzake de heffing op koolstof en het opstellen van de wettelijke
bepalingen die de inwerkingtreding van E.M.C.S. toelaten.

K04.O.AAPD.01

Planmatig afwerken van het plan met wetgevingsinitiatieven
zodat tegen eind 2010 de AAPD beschikt over een lijst met
noodzakelijke wetswijzigingen, ingeschaald naar prioriteit.
De nieuwe werkmethodes en de nieuwe aanpak van de
dienstverlening jegens onze klanten en partners vereist tal van
wetgevende initiatieven. Tegen eind 2010 moet de AAPD
beschikken over een lijst met noodzakelijke wetswijzigingen,
ingeschaald naar prioriteit en dienen er concrete voorstellen naar
de beleidscel te worden gestuurd.
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K.05

Een proactief communicatiebeleid om een sterk en eenduidig imago uit te bouwen
teneinde het vertrouwen van onze stakeholders te versterken

De verhouding tussen de burger en bedrijven en de overheid is de voorbije jaren grondig
veranderd. De grote aanwezigheid en toegankelijkheid van alle media, met inbegrip van het
internet heeft ertoe bijgedragen dat we zijn geëvolueerd naar een maatschappij waarin,
vanwege de overheid, veel meer ‘transparantie’ en ‘actieve communicatie’ wordt verwacht
dan vroeger het geval was.
Communicatie moet alleen al daarom een essentieel onderdeel van ons beleid vormen. Het
moet daarbij gaan om meer dan louter informeren. Om een sterk en eenduidig imago uit te
bouwen en om het vertrouwen van onze stakeholders te versterken, is een intensieve
‘bidirectionele’ communicatie, dit zowel ten aanzien van de eigen werknemers als ten aanzien
van de burger/belastingplichtige, noodzakelijk.
Binnen deze communicatie moeten alle entiteiten worden betrokken vanuit een coherente
structuur en visie op de niveau van de FOD, dat als referentiekader toelaat om de
verschillende communicatie initiatieven (centraal en op het niveau van de entiteiten) op
elkaar af te stemmen.
Dankzij deze communicatie kunnen de medewerkers van de FOD zich beter identificeren met
de waarden en de strategie van de organisatie en de hieraan gebonden veranderingen.
We sluiten hierbij aan op moderne communicatietheorieën die vertrekken van een breed
doelgroepenmodel waarbij de kern van de boodschap onderling niet kan verschillen maar wel
de manier waarop en het kanaal langs waar de boodschap wordt gebracht.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K05.O.D&A.01

Formeel opnemen van het “Nationaal Forum”
adviesorgaan in de beheersstructuur van D&A

als

Structureel erkennen en integreren, in 2010, van het overleg met
het Nationaal Forum als adviesorgaan voor het College van
Afdelingshoofden, teneinde representatieve vertegenwoordigers
van de economische sector te betrekken in het strategisch proces
van D&A en de operationele impact van de kerntaken (‘faciliteren’
en ‘controleren’) van D&A binnen de economische sector te
vergroten.

K05.O.D&A.02

Communicatie-inspanningen voor het grote publiek en
geïmpacteerde doelgroepen
Als in eigen beheer of in partnerschip met actoren uit de publieke
en de privé-sector, via doelgerichte communicatiecampagnes, de
impact van de controleactiviteiten of de producten die door D&A
worden aangeboden kenbaar maken voor het grote publiek en
geïmpacteerd doelgroepen:
- Stichting “Namaak” (in samenwerking met partners uit de privésector en de FOD Binnenlandse Zaken (Federale Politie), FOD
Justitie (Parket) en FOD Economie) gericht op de gevaren van de
namaakartikelen voor de economie en de veiligheid van de
bevolking;
- Organisatie infosessies voor doelgroepen die rechtstreeks
geïmpacteerd worden door ontwikkelingen in het kader van MASP
(AIS/AES, EMCS, …) teneinde het product kenbaar te maken en het
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gebruik ervan te stimuleren.

K05.O.AAPD.01

Opstellen van één communicatieactieplan voor de hele
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
Gezien de talrijke wijzigingen in wetgeving, werkmethodes,
processen en procedures is een goede interne communicatie naar
de medewerkers en de partners en klanten absoluut noodzakelijk.
Daarom zal één communicatieactieplan voor de hele AAPD worden
opgesteld en zal er voor elk initiatief dat plaats vindt in de loop van
de 2de helft van 2010 communicatieplannen worden geschreven.

K05.O.SCC.01

Een merkbare verbetering realiseren van het imago van FOD
Financiën
De stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie wil
tegen eind december 2010 een eerste merkbare verbetering
realiseren van het imago van de FOD Financiën door vanaf januari
2010 een serie initiatieven op te starten die positief moeten
bijdragen tot het verbeteren van het imago van de FOD Financiën.
In essentie zullen de initiatieven waarvan sprake uitvoering geven
aan het strategisch communicatieplan dat door het Directiecomité
werd gevalideerd.
Om deze doelstelling meetbaar te maken wil de dienst
Communicatie nog eind 2009/begin 2010 een peiling laten
uitvoeren – te beschouwen als een ‘nulmeting’ – naar het imago
van de FOD Financiën bij de burgers en de bedrijven.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K05.P.THES.01

Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie
Vanaf januari tot juni 2010 gaat de prioritaire aandacht naar de
voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap, meer bepaald het
bepalen en voorzien van het budget, overleg met het kabinet
enzovoort. Het gaat hier eerder om een bijzondere opdracht dan
een specifiek project, maar verdient wel de nodige aandacht in
2010. De investering vanuit de Algemene administratie van de
thesaurie bestaat voornamelijk uit het ter beschikking stellen van
personeel en levert zo een bijdrage aan het op de kaart zetten van
de Belgische overheid binnen de Europese Unie.

K05.P.ICT.01

ICT roadshow
Met deze communicatiecampagne op het terrein in verschillende
centra van het land wil ICT in contact treden met zijn gebruikers
teneinde hen te informeren over de werking en de plannen van de
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie en hen de
prioriteiten op korte termijn uit te leggen. Met deze campagne wil
de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie het debat
openen en luisteren naar de ervaringen met de diensten door ICT
geleverd (kennen van de bezorgdheden en zien hoe de
geïntegreerde applicaties worden gebruikt).
Gelijktijdig met deze roadshow wordt een intranet forum opgericht
om op vragen van gebruikers te antwoorden.
Met de informatie die dit oplevert wordt nagegaan waar ICT moet
bijsturen en welke verbeteringen aan de gebruikersondersteuning
mogelijk zijn.
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K05.P.SCC.01

Meting van het imago bij burgers en bedrijven
Wanneer we het imago van de FOD op een positieve en
substantiële wijze willen verbeteren is het van elementair belang
dat we een zicht verwerven op waar we in dat verband vandaag
staan en hoe het imago vandaag door burgers en bedrijven wordt
geapprecieerd.
Het project voorziet op basis van een marktraadpleging de
aanstelling van een extern bureau om deze imago-meting uit te
voeren en het resultaat ervan te interpreteren.

K05.P.SCC.02

Redactie en uitvoering van het communicatieplan
Het communicatieplan zal in hoofdzaak gericht zijn op het
versterken van het imago van de FOD. De uitvoering ervan zal
worden aangestuurd door de Stafdienst voor strategische
coördinatie en communicatie, maar zal in belangrijke mate worden
uitgevoerd ‘met’ en ‘door’ de entiteiten en de stafdiensten.

K05.P.SCC.03

Implementeren van het charter van een klantvriendelijke
overheid
Dit project voorziet in de opstart en uitrol van het Charter voor een
klantvriendelijke overheid van 23/6/2006.
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ii. KSF’s binnen het perspectief ‘proces’
P.01

Invoeren van hertekende en meetbare kernprocessen met het oog op de
vereenvoudiging en de automatisering

De werking van de FOD Financiën steunt op geharmoniseerde en meetbare processen. Dit laat
toe om een maximale transparantie van de werking te verzekeren en de uitvoering van de
processen binnen de vooropgestelde normen te waarborgen.
Waar het mogelijk is, zijn de processen geautomatiseerd zodat de beschikbare resources
kunnen worden ingezet voor de taken met hoge toegevoegde waarde (controle en
‘klantencontact’), door gericht te werken en de aandacht toe te spitsen op die dossiers en
situaties die de hoogste aandacht behoeven.
Deze processen zijn duidelijk omschreven. Hierbij worden de beoogde resultaten en de
daartoe benodigde middelen eenduidig bepaald. De toegevoegde waarde van ieder proces
voor de uitvoering van de kernopdrachten en de strategie van de FOD wordt op regelmatige
basis geoptimaliseerd. Op basis van een gestructureerde methodologie wordt de werklast
geobjectiveerd en gemeten.
Om de organisatie aan te sturen op basis van objectieve gegevens, wordt tevens voorzien in
de definitie van gepaste indicatoren om de operationele opvolging en het beheer van de
processen mogelijk te maken.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

P01.O.D&A.01

Optimaliseren van de werking van het Enig kantoor
Processen uitwerken, implementeren en opvolgen teneinde de
werking van het Enig kantoor te optimaliseren door
- de business-activiteiten van het Enig kantoor en de ICTontwikkelingen geharmoniseerd op elkaar aan te sluiten (
comptabiliteitsaspect),
- de opvolging van de documenten in de centra binnen de
gewestelijk directies te organiseren (aangifte opvolgingsproces +
ICT-ontwikkelingen),
- interne controle-aspecten te ontwikkelen en op te volgen.

P01.O.FRAU.01

Implementeren van best practices uit het buitenland
De bedoeling is van de, in analoge buitenlandse eenheden (IRS,
FIOD, DNEF, …), met succes uitgewerkte praktijken in de bestrijding
van de grootschalige fraude te identificeren, te vergelijken met
onze eigen aanpak en eventueel in België te implementeren.

P01.O.FRAU.02

Verhogen van bank- en financiële onderzoeken
Een uitgesproken sensibilisering van de medewerkers van de
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude op de
opportuniteit van de in alle fiscale wetboeken voorziene
mogelijkheden inzake bank- en financiële onderzoeken

P01.O.AAPD.01

In het kader van het verbeteren van de datakwaliteit worden
de business rules van de processen doorgelicht.
Om de kwaliteit van de data in onze documentatie te garanderen,
is het noodzakelijk om de processen op te lijsten en door te lichten.
Hiertoe wordt voorzien in de opleiding van een aantal
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medewerkers met het profiel business analist en de opstart van de
werkzaamheden tot inventarisatie en documentatie van de
processen.

P01.O.LOG.01

Optimaliseren planning Aankopen
Tegen Q2 2010 dienen minstens 75% van de aanbestedingen
binnen de voorziene termijnen afgehandeld te zijn in overleg met
de Aankoopdienst/ Overheidsopdrachten teneinde de continuïteit
van de dienstverlening te garanderen en de werkingskosten te
drukken.
In het verlengde daarvan dienen tegen Q4 2010 alle centrale
logistieke aanbestedingen gecontroleerd te worden door de
Aankoopdienst/ Overheidsopdrachten.

P01.O.SCC.01

Alle entiteiten en stafdiensten starten met het actief beheer
van hun processen
Tegen 31 december 2010 is elke Entiteit en Stafdienst gestart met
het opmaken van een inventaris van de primaire en secundaire
processen. Tegen 31 december 2010 is ook elke entiteit (niet de
Stafdiensten) gestart met een piloot voor het beheer van een
eerste aantal interne processen
.Hiertoe is de dienst BPM van de stafdienst voor strategische
coördinatie en communicatie gestart met de uitrol van een plan
van aanpak. Dit omvat o.a. de opstart van een ‘pool van Business
Analisten’ in de Operationele PMO’s en bij de stafdienst zelf; het
structureren, bestaffen en operationaliseren van de BPM Cel bij de
stafdienst en de uitbouw van een netwerkstructuur met de BPMcellen in de Operationele PMO’s.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

P01.P.FISC.01

Harmonisatie geschillenbehandeling
Het uniformiseren van de behandeling van de geschillen met het
oog op een kortere doorlooptijd met respect voor de geldende
termijnen.

P01.P.D&A.01

Implementatie van BPM en de interne controle aspecten bij
het opstellen van werkmethodes
Dit project omvat het verankeren van BPM binnen de Algemene
administratie van de douane en de accijnzen door het uittekenen
van de processen – procedures – werkmethodes, het opstellen van
het methodologieboek BPM, de uitgetekende structuur en de
invulling van resources om de procesopvolging volgens de BPMmethodologie te bestendigen

P01.P.AAPD.01

Het proces ‘sluiten van protocollen’ verder projectmatig
uitwerken met de interne en externe stafdiensten en de
andere pijlers
Bij dit initiatief wil de pijler IVU een principiële beslissing bereiken
over de te volgen procedures bij sleutelmomenten van het
onderhandelingsproces.

P01.P.AAPD.02

MEOW – Antennes
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van
nieuwe werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de
operationalisering van Stipad. Anderzijds omvat dit project alle
voorbereidingen op het terrein die moeten toelaten om Stipad uit
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te rollen, inclusief de uitrol van een services organisatie en de
opvolging van de uitrol.

P01.P.AAPD.03

RZSJ – Antennes
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van
nieuwe werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de
operationalisering van Stipad. Anderzijds omvat dit project alle
voorbereidingen op het terrein die moeten toelaten om Stipad uit
te rollen, inclusief de uitrol van een services organisatie en de
opvolging van de uitrol.

P01.P.AAPD.04

Optimaal uitbouwen van Finshop Brussels
Nu de Finshop in Brussel operationeel is geworden, moet het
project geëvalueerd worden om na te gaan in welke mate en onder
welke voorwaarden de aanpak uitgebreid kan worden naar de
overige centra over het hele land. Tot slot zal de ontwikkelde
werkwijze in Brussel input geven bij het schrijven van een
procedureboek.

P01.P.AAPD.05

Procesmodellering Patrimonium Documentatie
Het project beoogt het volledig in kaart brengen van de processen
van patrimoniumdocumentatie en de verder verfijning ervan, in
nauwe samenwerking met de operationele BPM cel binnen de PMO
Patrimoniumdocumentatie.

P01.P.THES.01

Opvolgen van de dossiers staatswaarborg
Het project voorziet in het operationaliseren van het beheer van de
dossiers rond staatswaarborg, meer bepaald het invoeren van de
nodige tools, instrumenten en procedures. Eén element hierin is het
invoeren
van
een
geautomatiseerde
opvolgingen
rapportageprocedure om na te gaan dat alle betalingen goed en
op het juiste moment werden uitgevoerd.
In 2010 wordt de maandelijkse rapportageprocedure in gebruik
genomen en wordt de evolutie van de risico’s van de
staatswaarborgen opgevolgd. Daarnaast ligt de nadruk op het
tijdig inzamelen van voldoende kapitaal op de financiële markten
in het kader van de uitvoering van deze dossiers.

P01.P.B&B.01

Programma Fedcom
Tegen 31/12/2010 stelt de stafdienst B&B zich tot doel de actuele
kasboekhouding om te vormen naar een boekhouding met een
algemene, budgettaire en analytische component.
Dit omvat de aanpassing van de boekhouddienst aan het concept
van de ‘vereffening’ zoals voorzien in de boekhoudwet van mei
2003, de creatie van een boekhoudteam en het doorvoeren van de
noodzakelijke aanpassingen in de organisatie, functies en
werkprocessen in de andere lijn-en stafdiensten agv de FEDCOM
vereisten. Het project voorziet eveneens in het bewaken en
optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende
entiteiten en stafdiensten, in het bijzonder met Thesaurie.

P01.P.ICT.01

CMMI
Dit is een project tot verbetering van processen van het
departement ICT Applications van de FOD Financiën. Dit project
heeft meerdere doelstellingen, waaronder met name het
verbeteren van de processen die werden geïnstalleerd om
softwaretoepassingen te ontwikkelen het verbeteren van de
kwaliteit van de ontwikkelde toepassingen, het beheersen van de
kosten en de projecttermijnen, het verhogen van de tevredenheid
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van de gebruikers en het verbeteren van het vermogen van het
departement ICT Applications om zijn externe leveranciers en
partners op het vlak van softwareontwikkeling te beheren.
Op het einde van het project wil de afdeling “ICT Applications”
zonder problemen een certificatie van het niveau 2 van de CMMI
maturiteitsschaal bereiken.

P01.P.ICT.02

ITIL – FUP convergentie
De integratie tussen de bestaande ITIL en FUP processen en
procedures dient ontwikkeld en geformaliseerd te worden om de
interacties tussen de business analisten, de service providers, de
teams voor operationeel beheer van infrastructuurcomponenten,
de servicedesk, de projectbeheerders en de ontwikkelingsteams te
stroomlijnen.
De definitie en de creatie van een referentiecatalogus voor de
bestaande toepassingen in de productie omgeving van de FOD
Financiën is noodzakelijk om aan de FOD toe te laten het geheel
van informatica applicaties die ten dienste staan van interne en
externe gebruikers, beter te beheren.

P01.P.SCC.01

Uitrol van een kenniscel BPM en een uniforme methode
voor procesbeheer
De FOD beschouwt het als een strategisch objectief om te
evolueren naar een permanent en actief beheer van de
businessprocessen. Op basis daarvan kan men naar een systeem
van permanente optimalisatie evolueren, kan men aan
kwaliteitsbeheer doen en kan gestart worden met de
implementatie van interne controle. De uitrol van een uniforme
methode, een gemeenschappelijk kader en een serie afspraken
vormt de eerste stap in deze aanpak.

P.02

Een centraal aangestuurd risicobeheer met aandacht op preventie, controle en
vervolging

De FOD Financiën wil een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen waarborgen en de
rechtvaardige en effectieve inning van de belasting verzekeren. Hierbij is de strijd tegen de
fiscale fraude een belangrijk aandachtspunt. Sommigen kiezen er bewust voor om een
inbreuk te plegen op de regels …
Het is noodzakelijk om binnen dit streven het optimale evenwicht tussen effectiviteit en
efficiëntie te zoeken en een werking te beogen die de hoogste toegevoegde waarde biedt.
Hierin spelen 2 elementen een belangrijke rol: het afwegen van de opbrengst t.o.v. de kost
en het streven naar de instemming door de belastingplichtige met de belastingen.
We moeten daarbij streven naar een centraal aangestuurde en gecombineerde benadering,
gedifferentieerd in functie van het fiscale gedrag en risicoprofiel van de belastingplichtige,
teneinde een antwoord te bieden op de verschillende risico’s en om misbruiken op de eerste
plaats te voorkomen.
Een nauwe samenwerking en een slagkrachtige informatie-uitwisseling tussen de
verschillende betrokken administraties is onmisbaar waarvoor een gecoördineerde aanpak
primordiaal is alsook de nodige aandacht aan het respect van de bescherming van de
privélevenssfeer.
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Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

P02.O.FISC.01

Toename BTW-controles op basis van internationale
gegevensuitwisseling
Gezien de uitbreiding van VIES dd. 1/1/2010 met de
gegevensuitwisseling ook voor dienstprestaties & de verhoogde
periodiciteit van gegevensuitwisseling zullen deze gegevens op
systematische wijze worden aangereikt met het oog op het
vermeerderen van de gerichte BTW-controles.

P02.O.FISC.02

Meer gerichte en efficiënte fiscale controles
Ter beschikking stellen aan de CC’s van een unieke lijst waarbij de
criteria van Mercurius worden verbeterd en waarbij het aantal
GOCS-dossiers verhoogd. Tegelijkertijd wordt het aantal dossiers
behandeld door de CC’s verhoogd.

P02.O.D&A.01

Ontwikkelingen in de transactionele aanpak
(thematische aanpak in goederengericht risicobeheer)
De ganse cyclus van risicobeheer voor de thema’s restituties, antidumpingrechten, Priority Control Area en bananen, suiker
uitwerken en implementeren in 2010.

P02.O.D&A.02

Ontwikkelingen van risicobeheer inzake accijnzen
Uittekenen van de aangepaste controleaanpak voor alcoholvrije
dranken (uitloper Actieplan Devlies 2008 – 2009) en
energiebedrijven.

P02.O.D&A.03

Ontwikkelingen van risicobeheer inzake operatoren AEO
Implementeren van de gehele cyclus ‘Risicobeheer’ op operatoren
AEO.

P02.O.D&A.04

Ontwikkelingen van risicobeheer inzake operatoren
Implementeren van de gehele cyclus ‘Risicobeheer’ op middelgrote
operatoren vergunninghouders’ Vereenvoudiging vertrek en/of
aankomst’ (Audit Vereenvoudiging)).

P02.O.D&A.05

Ontwikkelingen van risicobeheer inzake Security Risk rules
Tegen 1 december 2010 implementeren en toepassen van de
Europese regelgeving inzake risicobeheer voor “Security Risk
Rules”, inzonderheid het creëren nationale selectiecel.

P02.O.D&A.06

Ontwikkelingen van risicobeheer inzake Selectietools
In 2010 de selectietools VC10, CSPbis I en CSPbis II implementeren
in het aangifteproces zodat de juiste selecties op basis van
risicoabalyse kunnen worden gerealiseerd.

P02.O.D&A.07

Ontwikkelingen van risicobeheer inzake Feedbacktools
Tegen 1 februari 2010 ontwikkelen van een tool voor het
registreren van de feedback en deze implementeren voor alle
betrokken diensten tegen 1 maart 2010.

P02.O.D&A.08

Uitbouwen van de intelligence-functie D&A binnen de
structuur “Gegevensbeheer & intelligence”
In 2010, uitbreiden van het transactie-gericht naar een
ketentoezicht-risicobeheer waarin de veiligheid centraal staat door
het ontwikkelen van methoden en technieken voor het monitoren
van de goederenstromen.
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P02.O.D&A.09

Fraude doeltreffender bestrijden
Het verhogen van de bijdrage aan de strijd tegen de grote sociale,
financiële en economische fraude, opgevolgd door o.a. de mate
van wederkerigheid met betrekking tot vrijwillige wederzijdse
bijstand, de implementatie en gebruik van BOM (Bijzondere
opsporingsmethoden) en de uitvoering van het 'Actieplan Devlies
2009-2010'.

P02.O.D&A.10

Verscherpen van het toezicht
Het verscherpen van het toezicht door middel van het verhogen
van het aantal vastgestelde misdrijven.

P02.O.FRAU.01

Invoeren preventieve risicoanalyse
Accentuering van preventieve risicoanalyse teneinde fiscale
malversaties (bv. onterechte teruggaven, opbouw niet
transparante structuren, …) meteen in de kiem te smoren.

P02.0.FRAU.02

Verhogen van de inningsgraad eigen inkohieringen
Het waarborgen van maximale inningmogelijkheden van de op
initiatief van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude ingekohierde en ingevorderde bedragen door het
verrichten van specifieke benaarstigingen (vermogensonderzoek,
vermijden organisatie insolvabiliteit, …), bij voorkeur
voorafgaandelijk en ten laatste bij het opstarten zelf van het
fraudedossier.

P02.O.FRAU.03

Uitbreiden van de geïnformatiseerde e-audit controles
Verzekeren van een grondige kennis van de fiscale ambtenaren
inzake e-audit technieken, o.a. door het organiseren van specifieke
vormings- en bijscholingscursussen en het bieden van de
mogelijkheid om de opgedane kennis meteen aan de praktijk te
toetsen.

P02.O.FRAU.04

Controleactie ter bestrijding van de fraude met BTWuitgaven op internationaal vlak
Verhogen van de controles met betrekking tot de middels BTWaangiften verrichte aftrekken en de punctuele verzoeken
gevorderde teruggaven welke zich op het internationale vlak
situeren.

P02.O.AAPD.01

Aanleveren van patrimoniale data aan het DWH Herakles in
het kader van het programma risicobeheer van de FOD FIN
In dit programma wordt in de loop van 2010 de release 2
“Marchandise/Goederen”, iteratie 2 “onlichamelijke roerende
goederen” uitgebouwd.

P02.O.AAPD.02

Door toepassing van risicobeheer worden de controles op
art. 53, 2° W.Reg. geoptimaliseerd
De doelstelling omvat het definiëren van de modus operandi en het
uitwerken van een plan voor de roll out over het hele land.

P.02.O.AAPD.03

De efficiëntie van de controles (venale waarde) op het
registratie- en successierecht (woonhuizen) verhogen door
de ingebruikname van het mathematisch model.
De organisatiebrede ingebruikname van het ontwikkelde mathematisch model voor het bepalen van de venale waarde voor de
selectie van de te controleren dossiers.
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Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

P02.P.FISC.01

Cel risicobeheer Fiscaliteit
Dit project heeft tot doel om de bestaande activiteiten/diensten
‘risico-analyse’ van de centrale diensten van de AOIF in één dienst
te hergroeperen.
Het project omvat o.a. het meewerken aan het
samenwerkingsmodel tussen de Stafdienst voor beleidsexpertise en
-ondersteuning en de Algemene administratie van de fiscaliteit, het
ter beschikking stellen van nieuwe werkmiddelen en het uitwerken
van nieuwe processen.

P02.P.FISC.02

Database beurzen
Het ontwikkelen van een web-toepassing (cfr. de bestaande accesstoepassing uitgewerkt voor het ambtsgebied van de Lokale
Opsporingsdiensten van de inspectie Mechelen-Dendermonde) ter
ondersteuning van een adequate risicoanalyse met betrekking tot
de doelgroep ‘Organisatie van culturele manifestaties,
sportmanifestaties en vermakelijkheden’.

P02.P.I&I.01

Doelgroepenstrategie Invordering
In de loop van het jaar 2010 zijn een aantal doelgerichte
invorderingsacties gepland die zullen worden geimplementeerd in
de betrokken operationele diensten: Procedure Uitvoerend beslag
op onroerend goed; Internationale invordering – Deens model;
Procedure Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag op verloningen
– doelgroep ambtshalve geschrapte belastingschuldigen op basis
van de RSZ gegevens; Invorderingsactie op Delaware – Ltd –
vennootschappen; Invorderingsactie “Fictieve maatschappelijke
zetels”; Procedure Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag in
handen van SODEXO – uitgever van dienstencheques; Herhaling
Procedure Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag in handen van
klanten; Invorderingsactie “Jonge ondernemingen met aanzienlijke
schulden”.

P02.P.FRAU.01

Aanpak via belastingparadijzen verrichte handelingen
Het uitwerken van een gecoördineerde strategie inzake de aanpak
van de via fiscale paradijzen verrichte handelingen met frauduleus
karakter. Zulks houdt in eerste instantie een diepgaande analyse
van bedoelde financiële verrichtingen in.

P02.P.ICT.01

Datamining tool
De momenteel gehanteerde datamining tools voor datawarehouse
zijn afkomstig uit meerdere offerteaanvragen en worden gebruikt
voor diverse diensten van de Business. De datamining tool heeft
tot doel de door de business gebruikte licenties en tools te
rationaliseren en op die manier schaalvoordelen te genieten.

P.03

Gepaste
beheeren
managementinstrumenten
(Managementcyclus,
Performantiemanagement, uniform en algemeen toegepaste projectmethodologie,
Bedrijfsprocessenmanagement…)

De realisatie van de strategie gebeurt niet alleen door projecten maar hangt af van het
kiezen van een juist evenwicht tussen enerzijds de vernieuwing en verbetering en anderzijds
de continuïteit (wat men dagelijks doet). Beiden zijn fundamenteel belangrijk en
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onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dienstverlening moet immers continu en
kwaliteitsvol zijn.
Daarom moet jaarlijks de opmaak van een ‘volledig’ operationeel plan worden nagestreefd
waarbinnen alle elementen die uitvoering geven aan de vooropgestelde strategie zijn
opgenomen. De opbouw en opvolging van dit plan gebeurt op basis van een pragmatische en
op resultaat gerichte managementcyclus.
Hierbij zijn een aantal elementen belangrijk:
o De combinatie van participatie (bottom-up) en cascade (top-down) bij het
definiëren van de strategie en de doelstellingen.
o De ‘leidende’ rol van de lijndiensten bij het bepalen van de prioriteiten.
o De gefaseerde aanpak waarbij stap voor stap het uiteindelijke plan wordt
opgebouwd.
Een geïntegreerde managementcyclus leidt tot een hogere efficiëntie in de affectatie van de
beschikbare middelen door een betere afstemming tussen de jaarlijkse beheercyclus en de
definitie en realisatie van de doelstellingen te vergemakkelijken.
Wij willen aansluitend de realisatie van onze doelstellingen permanent en objectief beheren
op basis van betrouwbare en coherente indicatoren. Wij willen daartoe de nodige
opvolgingsinstrumenten invoeren, op basis van een uniform toegepaste aanpak, waarbij de
nadruk dient te liggen op een duidelijke beheersfilosofie (ipv een controlerende mentaliteit)
met het oog op de ondersteuning van de realisatie van de vooropgestelde doelen.
De realisatie van onze strategie steunt op het verzekeren van de reguliere werking en van de
nodige vernieuwing en modernisering. Het strikt en uniform toepassen van een afgestemde
methodologie voor project-, programma- en portfoliobeheer en een permanente monitoring
ervan is dan ook een fundamenteel aspect.
Ook een methodologische en structurele aanpak voor het beheer en voorkomend
hertekenen van de bedrijfsprocessen op een uniforme manier en met de nodige aandacht
voor het toepassen van een gestructureerde werklastmeting zijn cruciale
managementinstrumenten om de goede werking en de realisatie van de doelstellingen te
verzekeren.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

P03.O.D&A.01

Leren omgaan met prestatiemeting
Door middel van het activeren en leren werken met de Balanced
Scorecard besteedt de Algemene administratie van de douane en
de accijnzen aandacht aan het leren omgaan met prestatiemeting.
De gewestelijke directies worden - door de organisatie van
analysevergaderingen met betrekking tot hun behaalde cijfers gestimuleerd om hun doelstellingen aan de hand van deze tool op
te volgen en te vertalen naar de werkvloer.

P03.0.D&A.02

Het opstarten van de beheerscyclus binnen D&A
Binnen de Algemene administratie van de douane en de accijnzen
wordt een aangepaste beheerscyclus geïmplementeerd, in lijn met
de aanpak binnen de FOD Financiën.
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P03.O.FRAU.01

Actualiseren en leren werken met BSC
Het daadwerkelijk gebruiken van de BSC in de operationele
aansturing en opvolging van de ondernomen acties. Dit alles houdt
ook een jaarlijkse herziening van de aangewende KPI’s in.

P03.O.AAPD.01

De applicatie Pers[A]ssist documenteren
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de
toepassing Pers[a]ssist te documenteren. De tool faciliteert niet
alleen het concrete HRmanagment, maar laat de AAPD ook toe om
conclusies op het hogere analytische niveau te trekken.

P03.O.AAPD.02

In de loop van 2010 gebruiken alle pijlers de cockpit van
AAPD volgens de algemene methodologische principes van
MPM (B&B).
Dit omvat de organisatie van informatie- en overlegsessies, de
uitbouw van een netwerk van correspondenten in de pijlers en een
regelmatige rapportering aan het college van actiepunten.

P03.O.AAPD.03

De beheerscyclus wordt stap voor stap uitgerold, zowel op
het niveau van de AAPD, als op het niveau van alle
onderliggende pijlers
Dit omvat de organisatie strategische seminaries en het opstellen
van actieplannen, de implementatie en opvolging van het
operationeel plan, de oprichting van colleges van dienstchefs voor
elk van de pijlers en de reorganisatie en optimalisering van de
werking van het College.

P03.O.B&B.01

Integratie
Mississippi
managementcyclus

binnen

geïntegreerde

De instrumenten en expertise ontwikkeld tijdens het programma
Mississippi zullen maximaal geïntegreerd worden in een uniforme
managementcyclus voor een integrale benadering voor het
management.

P03.O.ICT.01

Toepassen van PMFIN
ICT zal zorgen dat alle ICT projecten in Project Master up-to-date
zijn en waken over de algehele toepassing binnen ICT van het
projectmatig werken in overeenstemming met de PMFIN
methodologie.
Streefdoel is dat 100 % van de projecten actief en up-to-date zijn in
Project Master.

P03.O.SCC.01

Tegen eind 2010 is de volledige
managementcyclus geïmplementeerd

geïntegreerde

Het realiseren van de geïntegreerde managementcyclus vormt een
belangrijke bijdrage tot het realiseren, op jaarlijkse basis, van een
transparant en resultaatgericht strategisch proces binnen de FOD.
De Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie heeft
hierin, vanuit haar missie, een sleutelrol te vervullen.
Er wordt binnen het project voorzien in het realiseren van een
structureel overlegmodel met MPM, de opmaak van een jaarlijkse
planning (kalender), de integratie van de planningscyclus met de
Stafdiensten en de voorbereiding van de strategische &
operationele planning 2011.

P03.O.SCC.02

Alle projecten worden actief beheerd en opgevolgd via een
uniforme tool.
Tegen 31 december 2010 worden alle projecten in uitvoering
beheerd volgens de opgelegde methode en wordt de voortgang
van deze projecten gerapporteerd via de daartoe beschikbaar
gestelde toepassing (ProjectMaster).
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Dit zal toelaten te beschikken over een transparante en
regelmatige rapportering op de voortgang en de status van de
verschillende tientallen projecten die in de FOD worden gevoerd.

P03.O.SCC.02

Het Directiecomité ontvangt een maandelijkse status over
de uitvoering van het geïntegreerd managementplan
Vanaf januari 2010 wordt door de Stafdienst SCC een rapportering
aangeleverd over de uitvoering van het Operationeel Plan.
Hiertoe wordt voorzien in de opmaak van de template voor de
rapportering, de afstemming met rapportering MPM en de
inpassing van de rapportering in de beheerscyclus (bijsturing).

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

P03.P.B&B.01

Programma Mississippi
De stafdienst B&B stelt zich als doel binnen het programma
Mississippi de beheerscyclus per entiteit/ stafdienst te analyseren,
op te starten en een Management Cockpit beschikbaar te maken.
Daarnaast wordt een duidelijke doelstelling geformuleerd inzake
het
ontwikkelen
en
beschikbaar
maken
van
een
opvolgingsinstrument voor de KPI’s uit het operationele plan van
elke entiteit.

P03.P.SCC.01

Ondersteuning van het veranderbeheer
Dit project voorziet in het uitbouwen, via de Operationele PMO’s,
van een netwerk, een aanpak en de nodige competenties (o.m. via
opleiding en coaching), die de projecten op het ogenblik van hun
implementatie, actief moeten ondersteunen op het vlak van
communicatie en veranderingsbeheer.

P03.P.SCC.02

Verder begeleiden implementatie PMFIN
Dit project voorziet in het uitbouwen, via de Operationele PMO’s,
van een netwerk, een aanpak en de nodige competenties (o.m. via
opleiding en coaching), die de projecten op het ogenblik van hun
implementatie, actief moeten ondersteunen op het vlak
projectbeheer.

P03.P.SCC.03

Ondersteuning van de organisatie bij implementatie
De ondersteuning van de organisatie bij de implementatie dekt
zowel het veranderingsbeheer af, als het procesbeheer. De taak
van de Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie
hierin is het bewaken van de organisatieondersteuning via de
werking van de diverse kenniscellen bij SCC, nl. project- en
programmabeheer, veranderingsbeheer en BPM.

P03.P.SCC.04

Ondersteuning van de organisatie bij werklastmeting
Opmaak van een methode en aanpak rond werklastmeting,
inclusief de begeleiding en bewaking van de toepassing ervan op
concrete projecten. Eén en ander zal worden uitgewerkt met de
kenniscel BPM en in nauw overleg met de Stafdienst P&O en het
MPM-project bij de Stafdienst B&B.

P03.P.SCC.05

Strategische begeleiding
Dit project voorziet in een strategische begeleiding van het
Directiecomité, de Entiteiten en de Stafdiensten en concentreert
zich in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, ondersteuning bij het
installeren van de managementprocessen, methodes en tools.
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iii. KSF’s binnen het perspectief ‘middelen’
M.01

Afgestemd personeelsbeleid

De uitvoering van de opdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen
worden gedragen door de inzet en de competenties van de medewerkers. De huidige
drastische natuurlijke uitstroom betekent een belangrijk risico voor de continuïteit van de
dienstverlening.
De FOD Financiën wil groeien tot een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever
die in het groeipotentieel van de medewerkers investeert. De talenten worden aangetrokken
en dat men deze behoudt door een uitdagende loopbaan, dat een modern personeelsbeleid
wordt toegepast vanuit een participatieve en motiverende managementaanpak.
Het is uitermate belangrijk om op korte termijn te zorgen voor de invoering van de nieuwe
federale cartografie zodat de loopbaanevolutie van iedereen kan worden veilig gesteld.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

M01.O.D&A.01

Investeren in personeel en werkklimaat
De Algemene administratie van de douane en de accijnzen
investeert in haar personeel en een verbetering van het
werkklimaat door acties te ondernemen om de tevredenheid van
de werknemers te verhogen (acties: duidelijkheid scheppen,
ondersteuning bieden en uitdaging creëren) en door voldoende
opleiding te voorzien, algemene vorming evenals een specifieke
opleiding voor wat interne controle betreft.

M01.O.I&I.01

Initiatieven ter bevordering
gekwalificeerde medewerkers

van

het

aantal

hoog

Het verzekeren van hoog gekwalificeerd in functie van meer
complexe invorderingstaken die een diepgaande kennis vereisen.
Verschillende bestaande initiatieven zullen in 2010 worden verder
gezet waaronder het louter aanwerven van niveau’s A en B binnen
de beschikbare personeelsenveloppe, een verdeling van de
beschikbare middelen tussen de verschillende gewestelijke directies
op basis van het werkvolume, de organisatie van doelgerichte
vormingscursussen in samenwerking met vertegenwoordigers van
de gewestelijke directies. En de deelname aan internationale
seminaries zoals Fiscalis, ...

M01.O.FRAU.01

Actualiseren van de functiebeschrijving in het kader van de
nodige rekruteringen
Teneinde de leidinggevende ambtenaren de zekerheid te geven dat
hun respectievelijke medewerkers over de juiste profielen
beschikken dienen deze niet alleen nauwkeurig worden opgemaakt
maar tevens, al naargelang van de noodwendigheden, te worden
geactualiseerd.
In het kader van de vooropgestelde Vijfde Directie (zie project i, ii,
infra) werden 18 (niveau A) en 6 (niveau B) functies weerhouden
welke allen aan een concreet profiel moeten beantwoorden.

M01.O.FRAU.02

Uitbreiding personeelsbestand buitendiensten Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
Er wordt voorzien in een concrete uitbreiding van het bestand van
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de buitendiensten van de Algemene administratie van de strijd
tegen de fiscale fraude van thans ongeveer 485 tot 622
medewerkers (effectieven).

M01.O.AAPD.01

Opstellen van een gefundeerd personeelsplan.
Een nieuwe aanpak terzake is noodzakelijk. Er moet niet alleen
vertrokken worden vanuit een personeelsinventaris per dienst, per
directie en per pijler, maar ook moet er een inventaris gemaakt
worden van “vertrekkende competenties”. Daartoe wordt voorzien
in het opstellen van de personeelsinventaris en een raming van de
behoeften (profiel).

M01.O.AAPD.02

Ambtenarisering van de hypotheekbedienden.
Na consultatie met de syndicale organisaties moet een wetgevend
initiatief leiden tot de goedkeuring van de wettelijke basis om
bepaalde groepen van hypotheekbedienden het statuut van
ambtenaar te verlenen.

M01.O.AAPD.03

De
applicatie
Pers[A]ssist
hypotheekbedienden.

invoeren

voor

de

Het uitbreiden van het gebruik van de applicatie Pers[A]ssist voor
de hypotheekbedienden

M01.O.SCC.01

Invulling van de vacatures
Tegen 31 december 2011 moeten alle vacatures zijn ingevuld (bij
de Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie) en
vanaf januari 2010 willen we in deze maandelijks een vooruitgang
kunnen aantonen. Daarnaast moet elkeen die in dienst is getreden
binnen de 2 maanden na dienst aantreden beschikken over een
persoonlijk ontwikkelingsplan.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M01.P.AAPD.01

Een
studie
(werklastmeting)
maken
om
het
personeelsbeheer van de Patrimoniumdiensten aan te
passen aan de noden.
In 2010 moet een studie (werklastmeting) de relatie uitwijzen
tussen de beschikbare middelen enerzijds en de hoeveelheid
opdrachten anderzijds om zo na te gaan waarom de
aankoopcomités de vraag niet kunnen volgen en aan de hand van
de besluiten de juiste maatregelen te nemen, (bijvoorbeeld,
gekwalificeerd personeel aanwerven).
De afgestemde analysemethode kan in een volgende fase eveneens
worden toegepast voor andere diensten.

M01.P.THES.01

In kaart brengen van de personeelsbehoeften
Het in kaart brengen van de personeelsbehoeften op korte en
middellange termijn omvat het opstellen van een korte termijn
actieplan voor de diverse subentiteiten binnen Algemene
administratie van de thesaurie opdat in 2010 aan de dringendste
behoeften kan worden voldaan. De prioritaire aandacht gaat naar
het nemen van maatregelen op korte termijn binnen de subentiteit
Betalingen en de DCK. De reorganisatie van de CDVU maakt deel
uit van een apart project. Daarom krijgt de reorganisatie van de
DCK de voornaamste aandacht in dit project .

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

48

M01.P.P&O.01

Het preventief gezondheidstoezicht op de werknemers
Het project beoogt het invoeren van het preventief
gezondheidstoezicht op de werknemers van de FOD Financiën.
Dit omvat het opmaken van een cartografie van de risicoprofielen
waaraan de werknemers van de FOD Financiën bij de uitoefening
van hun taak blootgesteld worden, het opvolgen van de
gezondheidsbeoordelingen
gekoppeld
aan
deze
gezondheidsrisico’s. Er wordt tevens voorzien in de nodige
informaticaondersteuning, begeleid door de nodige opleiding.
Het project start met een piloot bij de Algemene administratie van
de douane en de accijnzen, waarbij wordt gepland verder uit te
rollen in de volledige FOD Financiën na evaluatie van de piloot en
het eventueel bijsturen van het proces waar nodig.

M01.P.P&O.02

Voorbereiden van de eHR piloot binnen de FOD Financiën
Voorbereiden van de eHR piloot binnen de FOD Financiën, in
samenwerking
met
de
Stafdienst
Informatieen
Communicatietechnologie en in overleg met de FOD P&O. Het
project omvat 3 onderdelen (gericht naar de ICT-applicatie, de P&O
processen en de P&O structuur)

M.02

Optimaliseren ingezette middelen

De FOD Financiën wordt geconfronteerd met een drastische natuurlijke uitstroom in de
komende jaren. Een volledige vervanging van deze ambtenaren is niet haalbaar. De
verschillende moderniseringsprojecten dragen er toe bij dat heel wat manuele taken op
automatische wijze kunnen worden uitgevoerd zodat de beschikbare personele middelen a
priori kunnen worden ingezet op de taken met de hoogste toegevoegde waarde.
Een gestructureerde aanpak die de mobiliteit van de ambtenaren binnen de FOD Financiën
ondersteunt en hen toelaat hun loopbaan verder uit te bouwen en die tegelijk ook een
antwoord biedt op de personeelsuitdaging van de organisatie is belangrijk voor de toekomst.
Op ieder niveau moeten de aandacht en de middelen worden toegespitst op de
(kern)opdrachten met de hoogste toegevoegde waarde en moet op ieder moment het juiste
evenwicht worden gezocht tussen efficiëntie en effectiviteit. De nodige ICT-ondersteuning
moet worden verzekerd om de efficiëntie van de repetitieve taken verder op te drijven.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

M02.O.D&A.01

Meer doen met minder middelen
De middelen worden geoptimaliseerd door het fusioneren van
diensten, het aanpassen van de ambtsgebieden en prioriteiten
stellen bij de uitvoer van taken.

M02.O.D&A.02

Optimaliseren van belastingsontvangsten
De doorlooptijden voor de behandeling en uitbetaling van de
teruggaven verkorten.

M02.O.D&A.03

Verbeteren dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers
Het bieden van een betere dienstverlening voor klanten en
opdrachtgevers door de doorlooptijd van geschildossiers te
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verkorten.

M02.O.FRAU.01

Vormen van de nieuwe personeelsleden
Het verzekeren van een vierdaagse opleiding waarbij ervaren
ambtenaren van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude de nieuwkomers wegwijs maken in een brede waaier
van activiteiten (selectie en aanpak dossiers, internationale
samenwerking, wisselwerking met gerecht en andere
departementen, wetgevende insteek, controlemogelijkheden, …).

M02.O.FRAU.02

Samenstellen van gemengde controleteams
De doorlooptijd inzake de samenstelling van gemengde
controleteams, in het kader van de gestructureerde aanpak van
omvangrijke fraudezaken, met over diverse regio’s en taalgroepen
verspreide deelnemers (ondernemingen, raadgevers, …) maximaal
inkorten.

M02.O.AAPD.01

De projectportfolio professioneel beheren
Met ingang van 1 januari 2010 worden alle projecten binnen AAPD
gestuurd en opgevolgd volgens de principes, de methodologie
PRINCE2. gebruik makende van de tool “Project Master”. Er wordt
bijzonder aandacht besteed aan de rapportering naar het college
AAPD zodat de projecten altijd beheerd worden vanuit (en gericht
op) de noden van de AAPD.

M02.O.AAPD.02

Het verminderen van de werklast op de aankoopcomités.
Inventarisatie van alle openstaande dossiers teneinde de
openstaande dossiers te prioritiseren, een plan van aanpak op te
stellen en met de opdrachtgevers concrete afspraken te maken
voor het goede verloop van de opdracht. Er wordt voorzien in de
opvolging van de werkzaamheden in het college PD

M02.O.AAPD.03

Het maximaal hergebruiken van de extern beschikbare data
en middelen.
Het betrekken van de externe partners creëert een efficiëntiewinst
door hun data te integreren in onze documentatie. Daartoe
worden de nodige contacten met gemeentebesturen voorzien,
wordt het gebruik van de applicatie URBAIN (als tool om externe
data in te trekken) gepromoot en wordt aan de gemeenten
gevraagd aanwijzende schatters aan te stellen, die hun
medewerking verlenen aan de uit te voeren schattingen.

M02.O.THES.01

Opvolgen van de intrestbonificaties
In 2009 werd door de FSFM de analyse uitgevoerd om het indienen
van de dossiers en het uitwisselen van de informatie te
automatiseren.
In 2010 wordt het geautomatiseerde systeem ter ontvangst en
controle van alle aanvragen in gebruik genomen. De doelstelling is
om op regelmatige basis een steekproef te nemen van de dossiers
en een grondige controle uit te voeren.

M02.O.P&O.01

Opmaken van het Personeelsplan 2011
Opmaken van het personeelsplan 2011 door het opstellen van een
duidelijke timing voor de opmaak, het vergelijken van de
functionele behoeften met de budgettaire enveloppe en tot slot het
consolideren van de nodige wervingen en bevorderingen in het
personeelsplan 2011.
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M02.O.P&O.02

Opvolgen van de te realiseren wervingen en bevorderingen
van het Personeelsplan 2010
In staat zijn om te allen tijde een accurate stand van zaken te
geven over de gevraagde wervingen & bevorderingen uit het
personeelsplan 2010 door het maken van duidelijke afspraken met
Selor over de rapportering en uitvoering van het personeelsplan
2010 en het manueel bijhouden van de status van de gevraagde
wervingen en bevorderingen.

M02.O.B&B.01

Tijdig betalen van de facturen
De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole stelt zich als doel meer
dan 75% van de facturen tijdig te betalen om zo een positiever
imago te kunnen creëren naar de externe leveranciers en
uiteindelijk verwijlintresten voor de FOD Financiën te kunnen
vermijden.

M02.O.LOG.01

Uitvoeren centralisatieprojecten
De Stafdienst Logistiek stelt zich als doel de centralisatieprojecten
inzake huisvesting uit te voeren aansluitend op het invoeren van de
nieuwe structuur teneinde de werkingskosten te verminderen en
het comfort en de veiligheid voor de werknemers en klanten te
verhogen.
Hierbij kan de insteek zijn het hergroeperen van diensten in functie
van het Coperfin objectief van 235 gebouwen of een tijdelijke
hergroepering in functie van concrete projecten of het verbeteren
van de werkplek in functie van concrete processen.

M02.O.LOG.02

Optimaliseren planning printjobs
De Stafdienst Logistiek stelt zich als doel de planning van de
printjobs te respecteren teneinde drukwerk tijdig en kwalitatief op
te leveren.

M02.O.ICT.01

Service desk optimalisatie
De Stafdienst ICT streeft naar een continue verbetering van de
diensten aan de gebruikers. Dit omvat een maximale
ondersteuning door de ICT-Clients Servicedesk bij het oplossen van
gebruikersproblemen; het optimaliseren van de tijd tussen de
registratie van de call en de oplossing van het probleem; het
onmiddellijk beantwoorden van de telefonische oproepen waarbij
de wachttijd van de gebruiker bij telefonische oproep max. 15
seconden bedraagt en waarbij de tijd tussen de registratie van de
call en de oplossing (sluiten van de call) lager is dan 2 uur in 80 %
van de gevallen, maximum 1 dag in de rest van de gevallen.

M02.O.ICT.02

Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid
In 2010 streeft ICT ook naar een verbeterde service aan de
eindgebruiker (burgers, ondernemingen, FODFIN ambtenaar en ICT
medewerkers) door een verhoogde reactiviteit bij incidenten
waardoor de impact van incidenten voor de eindgebruiker
geminimaliseerd wordt; door een proactief beheer van wijziging in
applicaties en infrastructuur met doel het aantal incidenten bij
wijzigingen te verminderen en door de opbouw van een globale
CMDB, die niet enkel bureauticamateriaal omvat, maar een
volledig overzicht van alle componenten en de relaties ertussen van
de ICT omgeving van het departement;

M02.O.ICT.03

Capaciteitsplanning communicatie infrastructuur
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie streeft naar
het op peil houden van een optimaal aangepaste communicatie-
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infrastructuur. Daartoe wordt in 2010 voorzien in het verhogen van
de bandbreedte voor datacommunicatie op een aantal locaties en
in de (her)bekabeling van een aantal gebouwen.

M02.O.ICT.04

Uitbreiding van de storage capaciteit
Er wordt voorzien in de periodieke aanpassing van de bestaande
ATLAS storage contracten om een optimaal afgestemde capaciteit
te verzekeren.

M02.O.ICT.05

Uitbreiding van de processing capaciteit
Er wordt voorzien in de periodieke aanpassing van de bestaande
processing contracten (servers ATLAS en Windows) om een
optimaal afgestemde capaciteit te verzekeren.

M02.O.ICT.06

Continuïteit van de bureautica uitrusting
Er wordt voorzien in de automatische vervanging van de
bureautica uitrusting bij het einde van de economische levensduur.
Er worden daartoe jaarlijks een contingent werkposten, notebooks
en bureauticaprinters aangekocht.

M02.O.SCC.01

We willen evolueren naar een substantiële verhoging van
het aantal communicatie-acties
De dienst Communicatie heeft nood aan meer resultaatgerichte
sturing, met accent op initiatieven die het imago van de FOD
ondersteunen.
Tegen 31 december 2010 is het aantal communicatieacties
(gemiddeld per medewerker) ter ondersteuning van het imago van
de FOD toegenomen. Per kwartaal wordt er een verhoging
voorzien van het aantal acties (gemiddeld per medewerker).

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M02.P.FISC.01

Uitbreiding Controlecentra
Het uitbreiden van het takenpakket van de Controlecentra
(uitvoeren van de controles volgens de typologieën bepaald door
Coperfin) en desbetreffend van het personeelseffectief met
uitzondering van de doelgroep P.
Dit zal leiden tot het herorganiseren en het uniformiseren van de
structuur van de bestaande CC’s (zie ook project ‘Harmonisatie
geschillenbehandeling’). De uitbreiding zal volgens het ritme de
projecten P/niet-P, KMO/BTW gebeuren.

M02.P.D&A.01

Uittekenen van functionerings- en samenwerkingsmodellen
voor toezicht, controle en vaststellingen voor de 1ste / 2de
lijn en audit binnen D&A
Het project beoogt het uitwerken van de functionerings- en
samenwerkingsmodellen voor het optimaliseren van de efficiëntie,
effectiviteit en kwaliteit van alle 1ste en 2de lijns controlediensten
en audit binnen D&A inzake organisatie en coördinatie van de
activiteiten (OCA - Organisatie / Organisation en/et Coördinatie /
Coordination van/des Activiteiten / Activités), inzake rapportering
van de controleactiviteiten (ACCA - Activités de Contrôle / Controle
Activiteiten)en
inzake
de
gedane
vaststellingen
van
onregelmatigheden
(FIODA
Fraude
irrégularité
/
onregelmatigheden D&A).

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

52

M02.P.AAPD.01

Overdracht archieven naar het Koninklijk Archief
De beschikbaarheid van de archieven is belangrijk voor historisch
onderzoek. Dit is geen kerntaak van de FOD Financiën, noch van de
Entiteit AAPD. Daarom voorziet de entiteit de overdracht van haar
archieven aan het Koninklijk Archief die beter is uitgerust voor het
beheren en het waarborgen van de toegankelijkheid.

M02.P.AAPD.02

Aansluiting van de comptabiliteit van de Patrimoniumdiensten op FedCom
In samenwerking met de stafdienst B&B onderzoeken hoe en of de
comptabiliteit van de Patrimoniumdiensten kan aansluiten op
FedCom.

M02.P.P&O.01

Ontwikkelen van een organisatiedatabase
Dit project beoogt de realisatie van een organisatiedatabase op
macro niveau met indicatie van ‘wie doet wat waar & voor wie’,
het invullen van deze database met de gegevens van alle
personeelsleden van de FOD Financiën zodat op basis hiervan de
nodige rapporten aan het management kunnen geleverd worden.
Er wordt tevens voorzien in het analyseren en implementeren van
eventuele bijkomende functionaliteiten en detailniveau.

M02.P.LOG.01

Actualiseren Infrastructuurprogramma
In het Infrastructuurprogramma werden de localisaties en
gebouwen waar de FOD Financiën zal aanwezig zijn en de timing
waarbinnen dit zal gebeuren, bepaald. Deze localisaties, gebouwen
en timing werden in de periode 2002/2003 vastgelegd.
Na 7 jaar is het nodig dat de toen gehanteerde uitgangspunten en
hypothesen worden geherevalueerd en dat de resultaten worden
aangepast aan de realiteit op het terrein.

M02.P.ICT.01

Insourcen Service desk Eranova
Door het overnemen van de ondersteuning van de toepassingen
(OW, BOW, Intervat, Finprof, Vensoc, Edivat, Fisconet, Elts,
Vatintra, PLDA, …) die nu door Eranova gebeurt, wordt een
integrale service desk aangeboden zowel voor de interne als voor
de externe gebruikers.

M02.P.ICT.02

Uitfasering mainframe
Alle mainframe toepassingen worden op termijn vervangen door
toepassingen op de nieuwe platformen. In 2010 zal worden
aangevangen met de uitfasering van het BS2000 systeem dat de
toepassingen van de BTW en de Registratie bevat. Gradueel
worden deze vervangen.

M02.P.ICT.03

Video beveiliging geïntegreerd op het netwerk
Regelmatig zijn er onveilige situaties binnen en rond de gebouwen
die door de FOD Financiën bezet worden. De vraag naar camera's
en beelden wordt dan ook vaker gesteld. De technologie is
dusdanig geëvolueerd dat een integratie van camera's in het IPnetwerk van Financiën mogelijk is. Daarbij is er echter een wettelijk
basis te respecteren.
In 2010 zal de haalbaarheid en de bruikbaarheid van IP-camera's in
en rond de gebouwen van de FOD Financiën onderzocht worden.
Enkele concrete situaties zullen gebruikt worden om ervaring op te
doen.
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M.03

Een geïntegreerde informatieverwerking in ondersteuning van een vlotte en veilige
informatiedoorstroming en – uitwisseling met de nodige aandacht voor de
bescherming van de privélevenssfeer

De gelijksoortige behandeling van de klanten en een kwaliteitsvolle dienstverlening staan
centraal in onze visie. Het is daarvoor uiterst belangrijk de medewerkers van de FOD de
nodige informatie ter beschikkingstellen.
Een efficiënte informatie-uitwisseling is de sleutel tot een snellere en correctere toepassing
van de reglementering. De FOD Financiën steunt zich hiervoor op een partnership met
andere overheidsdiensten en actoren en dit zowel op nationaal vlak als op internationaal
vlak.
Het systeem voor geïntegreerde verwerking ondersteunt een verschuiving van de functionele
silo’s, opgetrokken rond de belastingen, naar een geïntegreerde verwerking waarbinnen de
burger centraal staat en dit voor alle types van belastingen en doorheen de verschillende
organisatorische eenheden.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

M03.O.AAPD.01

Het bewaken van de datakwaliteit bij en voor de aanlevering
aan STIPAD
Met het oog op de goede werking van STIPAD zal tegen uiterlijk 31
december 2010 een structureel systeem van kwaliteitscontrole
worden geïmplementeerd.
In voorbereiding op de implementatie van STIPAD zullen alle te
migreren data ‘ex ante’ kwalitatief worden geverifieerd.

M03.O.AAPD.02

De toepassing REGONDES documenteren
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de
toepassing REGONDES te documenteren. De tool die in eigen
beheer werd geschreven automatiseert de hele workflow van de
bezwaren tegen de onroerende voorheffing inclusief de
samenwerking met de klant/opdrachtgever het Vlaams Gewest
bijvoorbeeld . Het laat de AAPD ook toe om conclusies op het
hogere analytische niveau te trekken.

M03.O.AAPD.03

De toepassing REAL ESTATE KEY documenteren
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de
toepassing REAL ESTATE KEY te documenteren. De tool, die in eigen
beheer werd geschreven, automatiseert de hele workflow om het
K.I. van uitzonderlijke gebouwen (thans beperkt tot
kantoorgebouwen) te schatten. De applicatie bevat doorvoor een
identiteitsfiche per onroerend goed. Het wordt nu al gebruikt in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omdat de achterstand aanleiding
gaf tot talrijke klachten, van de gemeentebesturen, de burger, de
ombudsman, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De
documentering moet de AAPD toelaten om de hulp van ICT in te
roepen bij eventuele problemen.

M03.O.AAPD.04

De toepassing NOTIF-ON-WEB documenteren
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de
toepassing REAL NOTIF-ON-WEB te documenteren. De tool die in
eigen beheer werd geschreven automatiseert de hele workflow om
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de (manuele) betekeningen van K.I’s aan de burger te regelen. De
documentering moet de AAPD toelaten om de hulp van ICT in te
roepen bij eventuele problemen.

M03.O.THES.01

Deelname aan Federale en transversale projecten
De verdere deelname aan de ontwikkeling van federale projecten
en transversale projecten binnen de FOD Financiën met een impact
op de administratie ‘Betalingen’omvat de projecten FEDCOM, e-HR
en STIMER.

M03.O.THES.02

Verder organiseren en automatiseren van de Afdeling
Kinderbijslagen
In 2010 gaat de aandacht naar het automatiseren van de
dagelijkse verwerking van de gegevens van het kadaster en wordt
er een definitief takenpakket opgesteld voor de afdeling
Kinderbijslagen, bijvoorbeeld blijft de FOD Justitie een bevoegdheid
die bij de CDVU blijft of niet.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M03.P.FISC.01

STIRON – lot 1
De realisatie, in navolging van de vernieuwing van de backoffice
van de personenbelasting (toepassing “Taxi”) en de btw
(toepassing “STIR-BTW”), van een nieuwe frontoffice voor de
elektronische indiening van de aangiften in de VenB, de RPB en
BNI/Ven (waarbij gebruik gemaakt wordt van een XBRLtaxonomie) en van een nieuwe backoffice Rechtspersonen,
onderworpen aan de VenB, de RPB en BNI/Ven.

M03.P.FISC.02

STIRON – lot 2
Dit project beoogt de migratie van alle BTW-toepassingen van de
BS2000 naar de nieuwe standaarden van de FOD Financiën.

M03.P.FISC.03

STIRCO & STIRON – lot 3
Het ter beschikking stellen van een informaticatoepassing op
1/07/2010 aan de Controlecentra ter ondersteuning van het
integraal beheer van het controlewerkplan door het management
en de controleactiviteiten van de betrokken agenten. Het project
beoogt eveneens de integratie van de ondersteuning van de
opsporingsdiensten binnen het systeem voor geïntregreerde
verwerking STIR-CO.

M03.P.FISC.04

STIMER –RV
Het ter beschikking stellen van een informaticatoepassing dd.
1/09/10 ter ondersteuning van de belastingplichtige voor het
elektronisch indienen van de aangifte in de roerende voorheffing
en van de administratie voor de verwerking van de aangiften RV.

M03.P.D&A.01

MASP
Uitvoering van het overkoepelend programma MASP (Multi Annual
Strategic Plan for the realisation of e-customs) voor de realisatie
van Europese en nationale IT-projecten binnen D&A.

M03.P.I&I.01

STIMER – ‘beslagen en overdrachten’
Het realiseren van de gecentraliseerde verwerking van alle
beslagen en overdrachten op een uniforme manier doorheen de
administraties door het oprichten van een nieuwe dienst als
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onderdeel van het Nationale Inningscentrum en het implementeren
van ondersteunende software.
Er wordt vooropgesteld dat alle beslagen en overdrachten einde
2010 worden gecentraliseerd en centraal worden verwerkt met
eventueel het semigeautomatiseerde doorsturen naar andere
entiteiten.

M03.P.I&I.02

STIMER – ‘voorafbetalingen’
Het realiseren van de behandeling van de voorafbetalingen en
integratie in het DU. De behandeling omvat het beheren van de
belastingplichtige die voorafbetaling uitvoeren, het beheren van de
terugbetaling van de VA en het ter beschikking stellen van de
informatie over VA aan de applicatie ter berekening van de
belastingen.
Stimer VA automatiseert de verwerking van de betaling (met
gestructureerde mededeling). De voorafbetalingen van de laatste
vervaldag van 2010 zullen worden verwerkt met STIMER VA.

M03.P.I&I.03

STIMER – ‘roerende voorheffing’
Het realiseren van de behandeling en integratie in het DU van de
aangifte voor roerende voorheffing en belasting op de
werknemersparticipatie.
De automatische behandeling omvat de verwerking van het
vastgestelde recht en betaling in de boekhouding, automatische
verzending van een rappel bij niet betaling.
De aangifte kan via verschillende kanalen worden ingediend, op
elektronische wijze of via een web applicatie.
Er wordt vooropgesteld dat alle aangiftes RV in 2010 via het web of
op elektronische manier worden verwerkt, waarbij papieren
aangiftes worden ingegeven door de een ambtenaar.

M03.P.I&I.04

STIMER – ‘transversale modules’
Het realiseren van de transversale modules DU, Inning,
terugbetaling et invordering, aanvragen en geschillen.

M03.P.I&I.05

STIMER – 2° fase
De 2° fase van STIMER omvat o.a. de volgende modules: ICPC,
interface STIPAD-STIMER, Bedrijfsvoorheffing, niet periodieke BTW,
verkeersbelasting, Onroerende Voorheffing en de gewestelijke
belastingen.

M03.P.I&I.06

e-Notariaat
Het project beoogt in 2010 hoofdzakelijk de ontwikkeling van een
interface met ANNUCOMP in het kader van de fiscale notificaties
en de analyse voor de integratie binnen STIMER

M03.P.I&I.07

e-Deurwaarder
Realisatie van een platform met de gerechtsdeurwaarders voor het
elektronisch uitwisselen van informatie in het kader van een
toegekende opdracht.

M03.P.I&I.08

FUDJI
De integratie van de juridische cellen Directe Belastingen en de
diensten gedingen van de gewestelijke directies BTW ter
ondersteuning van de Ontvangers in de behandeling van
rechtsgedingen
en
het
ontwikkelen
van
offensieve
invorderingsacties.
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M03.P.FRAU.01

STIR-FRAUDE
Het project beoogt de realisatie van een beheersinstrument
(workflow, documenten, …) ten behoeve van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude en de
controlecentra.

M03.P.FRAU.02

STIR-INT
Het project beoogt de ontwikkeling van een ‘multi workflow’,
generiek
en
centraal
systeem
voor
internationale
gegevensuitwisseling.

M03.P.AAPD.01

STIPAD – fase 1
Het systeem voor de geïntegreerde verwerking van de
patrimoniumdocumentatie, STIPAD, vormt het hart van de
modernisering en zal de bestaande gegevens van de verschillende
sectoren in één gegevensbank (PATRIS) samenbrengen.
STIPAD zal op termijn alle functionaliteiten bieden voor de
verwezenlijking van de opdrachten van de Algemene administratie
van de patrimoniumdocumentatie o.a. bijvoorbeeld voor het
verwerven, beheren en vervreemden van goederen, het vorderen
van rechten of het afleveren van patrimoniale informatie.
De voorzien ingebruikname van de 1° fase biedt alle potentiële
gebruikers – zowel uit de openbare als uit de private sector –
toegang tot de hoger vermelde gegevensbank.

M03.P.AAPD.02

STIPAD2
Het project STIPAD 2 vormt de tweede fase van het systeem voor
geïntegreerde verwerking van de patrimoniumdocumentatie. Dit
project zal zich voornamelijk focussen op het vervolledigen en
verdere integratie van de resultaten die werden bereikt met
Stipad1. De scope en de inhoud van het project zijn nog in
voorbereiding.

M03.P.AAPD.03

STIPAD Intern
Dit project moet erover waken dat de bestaande extracties die
thans nog vanuit Cadnet, LoCo, Fun worden gerealiseerd,
overgenomen worden zodat dezelfde extracties uit STIPAD zullen
kunnen aangemaakt worden. Dit project wordt door de Stafdienst
Informatie- en Communicatietechnologie in eigen beheer
ontwikkeld.

M03.P.AAPD.04

URBAIN 2
Dit project wil externe data afkomstig van de externe partners op
efficiënte wijze integreren in de databanken van de AAPD, meer
bepaald wat betreft de informatie vanwege de gemeentebesturen
met betrekking tot bouwvergunningen.

M03.P.AAPD.05

URBAIN 2 Extension
Dit project voorziet in de integratie in Urbain2, inclusief de
conversie, van het bestaande programma Prodocs voor het
behandelen van de bezwaren.

M03.P.AAPD.06

SBE.be
De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
(AAPD) is toegetreden als leverancier van informatie tot het project
‘State Boundaries of Europe’ en verzekert de grensoverschrijdende
uitwisseling van informatie.

M03.P.AAPD.07

CadGIS Lot 1
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Het project CADGIS heeft tot doel om een geïnformatiseerd
Systeem van Geografische Informatie (Geographical Information
System – GIS) te realiseren.

M03.P.AAPD.08

CadGIS lot 2
Binnen het project CADGIS is eveneens de uitbesteding voorzien
van de resolutie van de vastgestelde continuïteitanomalieën van
het type 001 die semi-automatisch oplosbaar zijn.

M03.P.AAPD.09

CadMAP
Het project CadMAP omvat de ontwikkeling van een elektronisch
beheersysteem voor gedigitaliseerde kadastrale plannen met
inbegrip van de ontwikkeling van een workflow en van de nodige
functionaliteiten voor de actualisering, het beheer, de raadpleging
en de archivering van digitale plannen via een browser. De eerste
fase van de toepassing (toepasbaar voor 30% van de plannen)
werd reeds in september 2004 in productie genomen.
In dit project dient alleen nog in de verankering te worden voorzien
in de lijndienst. Dan kan het project afgesloten worden.

M03.P.AAPD.10

CadMAP Uitbreiding
Sinds de opstart van het project CadMAP zijn de behoeften inzake
ter beschikking stellen van het kadastraal plan geëvolueerd. Dit
project wil de nieuwe behoeften inzake publicatie afdekken die niet
met de bestaande tools binnen CadMAP voor het gecentraliseerde
beheer van de digitale plannen kunnen worden gerealiseerd.

M03.P.AAPD.11

De workflow van de aankoopcomités aanpassen aan de
noden van de comités en aan de standaarden ICT
Dit project betreft de modernisering van de bestaande toepassing
CDB gericht op enerzijds de aanpassing aan de huidige noden en
anderzijds de integratie binnen de ICT-standaarden van de FOD
Financiën.

M03.P.AAPD.12

Het ontwikkelen van een ICT-toepassing voor de fiscale en
sociale notificaties
Het project beoogt de ontwikkeling van een toepassing voor de
gestructureerde uitwisseling van informatie en de elektronische
afhandeling van de formaliteiten voorafgaand en volgend op de
redactie van een akte door de aankoopcomités (in hun rol als
notaris voor de overheid).

M03.P.AAPD.13

Het ontwikkelen van een ICT-toepassing voor het beheer van
de onroerende goederen
Het project voorziet in de ontwikkeling van een specifieke
beheerstoepassing om de onroerende goederen te beheren als
goede huisvader en in het belang van de Staat. Het gaat om
onroerende goederen waarvan de onmiddellijke verkoop niet
mogelijk of gewenst is.

M03.P.AAPD.14

Het ontwikkelen van een ICT-toepassing voor het beheer van
de stock (roerende goederen)
Dit project omvat de ontwikkeling van een systeem voor het beheer
van de stocks, inclusief de automatisering van de workflows die
hier mee gepaard gaan en de integratie met de centrale boekhoudapplicatie.

M03.P.AAPD.15

STIMER
Het project STIMER heeft tot doel een systeem te realiseren dat alle
functionaliteiten inzake boekhouding, inning en invordering omvat
(zie ook supra).
De nodige functionaliteiten voor de niet-fiscale invorderingen (o.a.
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inzake penale boeten en alimentatievorderingen) evenals de
ontwikkeling van de fiscale balans maken hier deel van uit.

M03.P.THES.01

Automatisering van de werkzaamheden van de dienst
‘Vooruitzichten’
In 2010 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een
mogelijke automatisering van de diverse taken en
verantwoordelijkheden van de dienst ‘Vooruitzichten’, bijvoorbeeld
het generen en rapporteren van de cijfers. Bij het in kaart brengen
van de behoeften worden eveneens de prioriteiten en een
gewenste timing aangegeven voor de implementatie.

M03.P.ICT.01

Gegevensuitwisseling platform
Het verder uitbouwen van een gemeenschappelijk platform voor
gegevensuitwisseling, zowel nationaal als internationaal: Sociale
kruispuntbank en andere FOD’s; Gemeenschappen en gewesten;
OESO, Europa

M03.P.ICT.02

D.I.M.
Het project Document Input Management, opgestart in 2008,
beoogt de nodige ‘documentbeheer functionaliteiten’ om alle
behoeften binnen de FOD Financiën op dit domein af te dekken.
Het baseert zich hiertoe op de pijler ‘enterprise content and
business process management’ binnen de centrale architectuur van
de FOD Financiën.
Er wordt voorzien in de aanschaf van de nodige
scanninginfrastructuur om per gebouw één scanroom te installeren
met voldoende capaciteit voor de dagelijkse scanbehoeften van de
programma’s STIR/STIMER/PLDA.

M03.P.MKDV.01

SITRAN
In het kader van het project STIR-DU (zie supra) werd de signaletiek
van de natuurlijke personen ingevoerd. Deze signaletiek met de
persoonlijke gegevens vormt een fundamenteel basiselement van
het unieke dossier.
Het project SITRAN, dat in 2008 werd opgestart, voorziet in de
verdere ontwikkeling van de transversale signaletiek om alle
voorziene technische en functionele eigenschappen te realiseren.

M03.P.BEO.01

Datawarehouse I
In 2010 wordt de afwerking van het project Datawarehouse I
voorzien. Het betreft de implementatie van een omgeving van
business intelligence en datawarehouse – in de eerste fase met
betrekking tot de toepassingsgebieden ‘natuurlijke personen’,
‘goederen’ en ‘rechtspersonen’ – ter ondersteuning van
risicoanalyse, controle, invordering, bijstand en dienstverlening.

M03.P.BEO.02

Datawarehouse II
Het project Datawarehouse en risicoanalyse II betreft de
implementatie van een tweede versie van een volledig Data
Warehouse
(extractie-omvorming-Load
der
gegevens,
georganiseerde opslag in een Data Warehouse-Data Marts,
beheersoplossingen van het systeem, oplossingen voor de
weergave van de gegevens) voor het risicobeheer, bijstand,
controle en invordering.
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M.04

Een gestructureerd expertise- en kennisbeheer gericht op de ontwikkeling en de
continue beschikbaarheid van de benodigde expertise en de kennis.

De FOD Financiën wil de expertise en de kennis, aanwezig binnen alle geledingen van de
organisatie, verankeren en de toegankelijkheid en bruikbaarheid ervan verzekeren voor alle
betrokkenen.
Dit vraagt aandacht op verschillende vlakken en omhelst zowel systemen en toepassingen,
als de implementatie van een centrale expertisedienst, en een cultuurverandering zodat de
medewerkers het delen van kennis en ervaring met elkaar als vanzelfsprekend ervaren.
Dit omvat evenzeer een gestructureerd aanpak voor het ontwikkelen van de nodige kennis
waarbij in het kader van de mobiliteit van de ambtenaren de definitie van persoonlijke
heroriënteringplannen en daarop afgestemde leerprogramma’s aan de orde zijn.
De toegankelijkheid van de opleidingen moet optimaal zijn op basis van de combinatie van
verschillende leervormen (klassikaal, e-learning, werkplekleren, …) om alle ambtenaren de
kans te bieden zich verder te ontwikkelen met het oog op de kwalitatieve uitvoering van hun
opdrachten.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

M04.O.D&A.01

Uitbreiding
van
het
kennisbeheer
documentatiebeheer) binnen D&A naar
domeinen

(in
casu
niet-fiscale

In het kader van kennisbeheer (in casu documentatiebeheer), voor
31 december 2010, een boomstructuur ontwikkelen voor het
structuren van alle niet fiscale informatie voor intern gebruik.

M04.O.FRAU.01

Uitbreiden en verdelen van relevante informatiebronnen
Het terbeschikkingstelling van geactualiseerde informatie-bronnen
inzake boekhoudprogramma’s, controle-methodologie, relevante
wetgevende initiatieven, …). Teneinde in dit domein de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude-populatie
maximaal te bereiken moeten verschillende initiatieven (uitbouw
netwerk inzake kennisdeling, actualisatie intranetsite en eigen
handleiding, …) worden ontwikkeld.

M04.O.FRAU.02

Permanent
fenomenen

actualiseren

van

grootschalige

fraude

Het voortdurend waakzaam te blijven voor de opsporing van
nieuwe fraudemechanismen: verschillende facetten, zoals een
fundamenteel gewijzigde wetgeving (niet alleen in het fiscale
domein), de door bepaalde auditkantoren uitgebrachte
optimalisatiestructuren, de uit het buitenland overgewaaide
praktijken, … kunnen hier aan de grondslag van liggen.
Alle binnen de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude-eenheden zijn hierbij betrokken en dienen hun
bevindingen ter evaluatie over te maken aan een specifieke onder
de hoede van de centrale administratie geplaatste werkgroep.

M04.O.AAPD.01

Het schrijven van een procedureboek voor het beheer van
de kadastrale percelen
Tegen 31 december 2010 wordt een procedureboek gepubliceerd,
in samenspraak met de gewestelijke Directeurs, waarin het proces
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voor het beheer van kadastrale percelen wordt beschreven.

M04.O.AAPD.02

Het schrijven van een procedureboek voor het bestemmen
(verkopen, vernietigen of recycleren) van roerende
goederen volgens een uniform toegepaste procedure.
Er wordt voorzien in de publicatie van een procedureboek inzake
het bestemmen van roerende goederen.

M04.O.AAPD.03

Het opstellen van een opleidingsplannen voor
Patrimoniumdiensten en de Niet-Fiscale Invordering

de

Gezien de doorstroming van personeelsleden van RZ naar PD en
NFI niet meer evident is, moeten deze laatsten over een eigen
opleidingsprogramma kunnen beschikken. Daartoe wordt voorzien
in de opmaak van een plan waarin de noden van het personeel in
kaart zijn gebracht, de opdracht tot het opstellen van syllabi wordt
gegeven, de verschillende sessie worden gepland. Er wordt
aansluitend voorzien in het geven van een specifieke opleiding aan
niveau B en C, gericht op de noden van de personeelsleden waarbij
het organiseren van vorming in eigen beheer voor NFI, op basis van
een vormingsplan wordt vooropgesteld. Er wordt tevens voorzien
in de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de instructies.

M04.O.SCC.01

Alle entiteiten en stafdiensten maken hun beschreven
processen beschikbaar via het intranet
De beschikbaarheid van beschreven en gedocumenteerde
processen zijn een belangrijke vorm van kennisbeheer. Het aantal
processen dat is beschreven en dat vervolgens voor de
medewerkers ter beschikking is, via het intranet en via de daartoe
ter beschikking gestelde tool, neemt stelselmatig toe.
Vanaf december 2010 moeten de eerste projecten door de
Entiteiten gerealiseerd zijn. Tegen 31 december 2013 zijn alle
primaire processen op deze wijze beschikbaar.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M04.P.I&I.01

Invordering van schadevergoedingen en interesten
Het uitwerken van een wijziging van het reglementair kader zodat
de ontvangers van belastingen verantwoordelijk worden voor het
volledige dossier met inbegrip van de invordering van
schadevergoedingen en interesten.

M04.P.FRAU.01

Uitbouwen Internet Service Center
De uitbouw van een volwaardig internet service laboratorium om
de middels dit medium verrichte handelingen concreet te kunnen
opvolgen.
Concreet komt het erop aan om aan de fiscus onttrokken
verrichtingen (valse particulieren, verdoken handelingen,
schijnzelfstandigen, …) in kaart te brengen en te regulariseren.

M04.P.THES.01

Uitbouwen van kennisbeheer
Het uitbouwen van kennisbeheer binnen de diverse subentiteiten
van de Thesaurie heeft tot doel kennisdeling, verbreding van de
kennis bij de medewerkers en het verzekeren van de continuïteit in
de werkzaamheden. In 2010 wordt er werk gemaakt van het in
kaart brengen van de behoeften en wordt een actieplan opgesteld.
De meest dringende behoeften worden reeds in 2010 aangepakt.
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M04.P.P&O.01

Competentie- en kennisbeheer: het in kaart brengen van de
competenties van de medewerkers van de FOD Financiën,
het ontwikkelen van een proces voor kennisoverdracht en
implementeren in de organisatie op basis van een eerste
piloot
Het project beoogt het in kaart brengen van de competenties van
de medewerkers van de FOD Financiën door een verdere
gefaseerde uitrol van Talent in de volledige organisatie. Het project
beoogt tevens het ontwikkelen van een proces voor
kennisoverdracht in overleg met de FOD P&O. Het proces zal
nadien getest en geëvalueerd worden voor een bepaalde
pilootgroep uit de Talent piloot (Gewestelijke Directie Directe
Belastingen Leuven & Recouvrement Charleroi) om te anticiperen
op de pensionering van de betreffende medewerkers. Op basis van
de piloot zal het proces waar nodig bijgestuurd worden en zal er
een planning kunnen opgemaakt worden voor de verdere uitrol in
de organisatie.

M04.P.P&O.02

Uitwerking en inwerking stellen van de processen en de
tools van het expertisecentrum Personeelsontwikkeling
Binnen het project wordt voorzien in een behoefteanalyse van de
ontwikkelingsnoden op het terrein en de ontwikkeling van een
sharepoint, de opmaak van een globaal ontwikkelingsplan voor de
volledige FOD en het optimaliseren van de softwaretool Neeva.
Er wordt tevens voorzien in een kwaliteitsmeting van de gegeven
opleidingen, het op punt stellen van de processen ‘review &
development’, ‘dispense & logistique’, ‘research & benchmarking’,
de uitwerking van het nieuwe proces ‘ontwikkeling in leadership’
en de integratie van de ‘blended learning’ in de day to dayopleidingen.

M04.P.ICT.01

Interne kennisoverdracht binnen de Stafdienst Informatieen Communicatietechnologie
Het niet (tijdig) kunnen ontsluiten van kennis en technische knowhow binnen de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
geeft aanleiding tot kostbaar tijdverlies en verminderde efficiëntie.
Daarom wordt bijzondere aandacht geschonken aan het
centraliseren van de kennis en documentatie van de informatica
architectuur (infrastructuur, toepassingen, data) in een centrale
“repository”, het toegankelijk maken van de kennis en
documentatie, het gebruik van standaarden (bijvoorbeeld qua
format en procedure voor bijwerking).
Er wordt voorzien in het aanstellen van een verantwoordelijke of
team voor het beheer en de organisatie van de documentatie. Er
wordt tevens een catalogus "interne uitwisseling van kennis binnen
ICT“ opgesteld.

M04.P.SCC.01

Aankoop en implementatie van een uniforme tool voor
procesbeheer (BPM)
Het actief beheren, documenteren en ter beschikking stellen
(publiceren) van de businessprocessen, ten behoeve van de
gebruikers, maar eventueel ook ten behoeve van onze partners,
vergt een gespecialiseerde ‘intelligente’ tool.
Op basis van de ervaringen die werden opgedaan in het kader van
enkele pilootprojecten wil de FOD Financiën in de loop van 2010
overgaan tot de aankoop van de noodzakelijke licenties om het
projectbeheer (althans onder de vorm van min. één piloot per
entiteit/stafdienst)voor het einde van 2010 te kunnen opstarten.
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iv. KSF’s binnen het perspectief ‘innovatie’
I.01

Een nieuwe organisatiestructuur

In het kader van het Coperfin moderniseringsplan bleek al duidelijk dat het gehele
personeelsbeleid, de organisatie en de werkmethodes bijzondere aandacht nodig hadden. De
noodzaak om de organisatiestructuur van de FOD Financiën aan te passen maakt hier deel
van uit.
De invoering van de nieuwe toepassingen en nieuwe werkwijzen op het terrein maken het
mogelijk om de FOD Financiën nu te laten evolueren naar een meer efficiënte en moderne
administratie met een betere verdeling en een verduidelijking van de verantwoordelijkheden
als resultaat. We streven hierbij naar een resultaatsgerichte aansturing waarbij iedere
manager verantwoordelijk is voor de uitvoering van de vooropgestelde strategie binnen zijn
domein.
Het versterken van de strategische aansturing op het niveau van de Voorzitter en het
directiecomité sluit hierop aan. Om tot een volwaardige burgercentrische werking te komen
en om een effectieve uitvoering van de politieke prioriteiten te kunnen verzekeren is het
cruciaal dat de krijtlijnen, zowel wat de operationalisering van het beleid betreft als wat de
organisatiestrategie aanbelangt, op het niveau van de FOD worden bepaald.
Daarnaast is het noodzakelijk om een evenwichtigere opdeling van de entiteiten, zowel qua
omvang als qua verantwoordelijkheden te realiseren.
De invoering van deze nieuwe organisatiestructuur op alle niveaus, de transfer van de
ambtenaren in deze nieuwe structuur en de opheffing van de tijdelijke structuur zijn
prioritair om de goede werking van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen te
kunnen verzekeren.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

I01.O.D&A.01

Rationalisering hulpkantoren
Verdere rationalisering hulpkantoren door ad hoc benadering van
de problematiek die zich voordoet bij iedere verdere stap, teneinde
naast de efficiëntieverhoging op het vlak van personeelsinzet ook
de voorziene efficiëntiewinst op het vlak van ingezette
infrastructuur te realiseren

I01.O.AAPD.01

De stafdiensten van de AAPD operationaliseren
Alle stafdiensten van de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie moeten heringericht en operationeel
worden. Dit gebeurt op basis van een functionele hergroepering en
de precisering van de bevoegdheden.

I01.O.AAPD.02

De pijlers (minimaal functioneel) inrichten
Alle pijlers (RZ, O&W, NFI, PD en IVU) van de AAPD moeten
functioneel heringericht en operationeel worden. Hiertoe wordt
voorzien in de precisering van de bevoegdheden voor elk van de
lijndiensten en een functionele hergroepering en toewijzing aan
een N-2. Er wordt tevens voorzien in het opstellen van een
implementatieplan dat rekening houdt met alle change aspecten
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en vervolgens de implementatie en opvolging van het plan.

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

I01.P.FISC.01

P/KMO
Het project beoogt de organisatie van een professioneel onthaal
van belastingplichtigen voor P en KMO (infocenters) en de
inrichting van de back-office die voor de doelgroep P het beheer en
de fiscale controle en voor de doelgroep KMO het beheer
waarneemt.
Door het afbakenen van Particuliere (P) en KMO activiteiten, dossiers en personeel wordt eveneens meer inzicht verkregen in
mogelijke optimalisaties personeelsinzet P (vergevorderde
automatisering).

I01.P.FISC.02

BTW/KMO
Het project beoogt de beheerswerkzaamheden inzake btw
(dienstverlening) te optimaliseren in functie van KMO-centra; het
hergroeperen van manutentiecellen en opsplitsing FO/BO-taken
met oprichting van infocenters voor 3 pilootdirecties; de afsplitsing
van controlewerkzaamheden en het heroriënteren van de
controletaken btw naar Controlecentra.

I01.P.FISC.03

GO
Vanaf 1 januari 2010 gebeuren de controles van de grote
ondernemingen te Brussel door 7 gespecialiseerde en
sectorgeoriënteerde teams verenigd in één centrum Grote
Ondernemingen, aangevuld met een cel geschillen, een cel
verrekenprijzen en een cel btw-eenheden. Een evaluatie van dit
pilootproject zal tegen eind juni 2010 plaatsvinden.

I01.P.FISC.04

Uitbreiding GO
Dit project heeft als doel de pijler Grote Ondernemingen verder uit
te bouwen in Antwerpen en Luik voor wat betreft de teams
specifieke behandeling. Het pilootproject te Brussel wordt als basis
gebruikt voor deze uitbreiding. De realisatie gebeurt parallel met
het project voor het uitbreiden van de Controlecentra.

I01.P.FISC.05

Oprichting operationeel PMO
Realiseren binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit van
een goed functionerende operationele PMO waarbinnen de rollen
op het vlak van projectbeheer, veranderingsbeheer, procesbeheer
en communicatie ingevuld worden teneinde het operationele plan
van de Algemene administratie van de fiscaliteit efficiënt en
effectief te kunnen ondersteunen.

I01.P.D&A.01

Voorbereiden
en
implementeren
moderniseringsplan D&A 2010

van

het

Het koepelproject omvat de volgende onderliggende projecten:
• Voor 1 maart 2010 een door het D&A-management
gevalideerd rapport opstellen waarin de business cases en de
PBS’en van alle niet ICT-projecten zijn opgenomen en
geanalyseerd, teneinde een eenduidige beeld te hebben van
alle domeinen waarop zal worden gewerkt in het
moderniseringsplan D&A (om overlappingen uit te sluiten en
mogelijke onvolkomenheden tijdig te detecteren) alsook van
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•

•

•

I01.P.D&A.02

de op te leveren deel- en eindproducten.
Voor 30 september 2010, op basis van de resultaten van de
voorbereidende
studie
“Voorbereiding
van
het
moderniseringsplan D&A” het (meerjaren) implementatieplan
van het moderniseringstraject (per project / per programma /
voor de gehele organisatiestructuur D&A) beschrijven,
gekoppeld aan de impact op de organisatiestructuren en de
personeelsinzet, teneinde de acceptatie binnen en buiten de
organisatie te maximaliseren.
Tegen 31 maart 2011 een structuur “Klantenmanagement”
binnen de D&A-organisatie formeel operationaliseren, die als
taak heeft de legale handel te faciliteren (zonder afbreuk te
doen aan de waarborg van de naleving van de wetgeving)
door de economische operatoren te ondersteunen en te
begeleiden bij het gebruiken van de bestaande vergunningen
(bvb. douane-entrepot of actieve veredeling) en van het
statuut AEO (systeemgebaseerde controle bij een operator),
teneinde de doelmatigheid van de werking van de D&A op te
drijven zodat de concurrentiepositie van België wordt
geoptimaliseerd (verbeteren van het vestigingsklimaat,
aantrekken van de logistieke stromen, …).
Tegen 31 december 2010 diverse operationele structuren of
één operationele structuur voor toezicht, controle en
vaststellingen implementeren, uittekenen en alle activiteiten
binnen de huidige organisatie implementeren, teneinde de
effectiviteit en de efficiëntie van de 1ste / 2de lijn en audit te
optimaliseren inzake mobiel toezicht (MOTO), inzake
administratieve & boekhoudkundige controle (ABC) en inzake
system based control - Audit (SBC).

Uitbouwen van een Regie nationale & internationale
samenwerking
Op 31 december 2010 zal D&A beschikken over een formeel
opgerichte “Regie nationale & internationale samenwerking” die
instaat voor het detecteren, het analyseren van de bevoegdheid en
de werking, het opvolgen van de activiteiten en het ondersteunen
van de interactie met de Belgische D&A-organisatie in de relatie
met partners & netwerken van partners die een impact hebben op
materies in de beleidsdomeinen waar D&A actief is.

I01.P.D&A.03

Uitbouwen van een operationeel PMO D&A
Op 31 december 2010 zal de Algemene administratie van de
douane en de accijnzen beschikken over een formeel opgerichte
operationele PMO teneinde de algemene coördinatie van het
moderniseringstraject, de onderliggende programma’s en
projecten en de verbeteringsinitiatieven die op lokaal gebied
worden uitgewerkt, te verzekeren.

I01.P.I&I.01

Nationaal Inningscentrum
Het realiseren van een nationaal inningscentrum bestaande uit een
centrale inningsdienst en lokale antennes, die via de
gestandardiseerde werkprocedures werken. Deze werkprocedures
zijn gebaseerd op een geharmoniseerde en uniforme
reglementering met als doel een maximale inning en een het
verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de inningsacties.
Er wordt vooropgesteld dat het CNP gradueel wordt uitgebouwd
vanaf Q1 2010 naarmate de modules van STIMER in produktie
gaan.
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I01.P.I&I.02

Nationaal Invorderingscentrum
Het
Nationaal
Invorderingscentrum
is
een
centraal
invorderingscentrum dat instaat voor invorderingsacties voor
aanslagen gevestigd door de diensten Fraudebestrijding, voor
aanslagen gevestigd op internationaal vlaken voor aanslagen
gevestigd in de pijler Grote Ondernemingen.
In 2010 zal het Nationaal Invorderingscentrum worden opgericht
met als onderdeel de cel Kasgeldvennootschappen , de diensten
Interne Bijstand Inzake Invorderingen en de ontvangkantoren
belast met de invordering van aanslagen lastens niet inwoners.
Daarbij zal de cel kasgeldvennootschappen verder worden
uitgebouwd naar alle aanslagen die door de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude zijn gevestigd.
Er wordt vooropgesteld dat het Nationaal Invorderingscentrum
wordt gerealiseerd vanaf Q2 2010.

I01.P.I&I.03

Integreren van het operationeel PMO
Realiseren van een goed functionerende operationele PMO
waarbinnen de rollen op het vlak van projectbeheer,
veranderingsbeheer, procesbeheer en communicatie ingevuld
worden teneinde het operationele plan en het management van de
Algemene administratie van de inning en de invordering efficiënt
en effectief te kunnen ondersteunen.

I01.P.FRAU.01

Opzetten van een goed functionerende operationele PMO
binnen de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude
Realiseren binnen de Algemene administratie van de strijd tegen
de fiscale fraude van een goed functionerende operationele PMO
waarbinnen de rollen op het vlak van projectbeheer,
veranderingsbeheer en procesbeheer ingevuld worden teneinde het
operationele plan van de Algemene administratie van de strijd
tegen de fiscale fraude efficiënt en effectief te kunnen
ondersteunen.

I01.P.FRAU.02

Kantelen van de vier gewestelijke directies
Elk van deze directies wordt volgens een strikt identiek organigram
georganiseerd.
In functie van de uniforme aanpak van fraudezaken (belangrijk
aspect inzake rechtsgelijkheid en rechtszekerheid) werden
specifieke werkprocessen uitgewerkt welke op gelijke wijze in de
vijf directies van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude moeten worden toegepast.
Deze betreffen het luik inputbeheer (proces 23) en de
implementatie van de voor de dossier- en zakenbehandeling
specifiek uitgetekende werkmethoden (processen 24 en 25).

I01.P.FRAU.03

Oprichten van de Vijfde Directie
De oprichting van de nieuwe Vijfde Directie kadert in de noodzaak
voor de onmiddellijke en geïntegreerde aanpak van grootschalige
fraudefenomenen met internationale impact.
Concreet gaat het om de operationele groepering van omvangrijke
fraudezaken in een nationaal centrum met een bijzondere
opdracht.

I01.P.AAPD.01

Oprichten van een dienst plan
De oprichting van deze dienst (ondersteunende dienst) op het
niveau HL2. Moet toelaten om de functie van 2de lijn service desk
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voor O&W in het kader van STIPAD te vervullen; de uitvoerende
taken van de centrale administratie van het kadaster over te
nemen (AS IS -dienst: Technische directie - cel geomatica); de
kwaliteitscontrole en controle op de technische standaard
(“controle métier”) te kunnen uitvoeren in het kader van STIPAD en
in het kader van het beheer van het percelenplan in het bijzonder.

I01.P.AAPD.02

OPERA PMO DP
Dit project bestaat er in om een nieuwe structuur te
implementeren voor de operationele PMO. Deze stafdienst op het
niveau
van
de
Algemene
adminsitratie
van
de
patrimoniumdocumentatie zou voortaan bestaan uit (1) een cel
Strategie en veranderbeheer, (2) een cel projectmatig werken, (3)
een cel BPM (Business Proces Managing), (4) een cel ommunicatie.
Het is een doorslag van de Stafdienst voor strategische coördinatie
en communicatie op het niveau N.

I01.P.AAPD.03

I01.P.AAPD.04

Het omvormen van het SHAPE domeinenkantoor tot een
Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie
(ADBA).
Het project voorziet in de nodige wetgevende initiatieven
(wetten en uitvoeringsbesluiten) voor de omvorming tot een
Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie.
RNFI – AP & CA
Dit project heeft tot doel een stap in de oprichting van de pijler NFI
te verrichten door het hergroeperen van organisatorische
eenheden.

I01.P.AAPD.05

Team Onroerende goederen
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van
nieuwe werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de
operationalisering van de geïntegreerde workflow-applicaties in de
aankoopcomités. Anderzijds omvat dit project alle voorbereidingen
op het terrein die moeten toelaten om de geïntegreerde workflowapplicaties uit te rollen, inclusief de uitrol van een services
organisatie en de opvolging van de uitrol.

I01.P.AAPD.06

Team Beheer Onroerende goederen
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van
nieuwe werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de
operationalisering van de geïntegreerde workflow-applicaties in de
domeinkantoren. Anderzijds omvat dit project alle voorbereidingen
op het terrein die moeten toelaten om de geïntegreerde workflowapplicaties uit te rollen, inclusief de uitrol van een services
organisatie en de opvolging van de uitrol.

I01.P.THES.01

Uitbouwen van een operationele PMO structuur voor de
entiteit Thesaurie
Operationaliseren van een PMO structuur samengesteld uit
personeelsleden die zich voltijds kunnen wijden aan de begeleiding
en ondersteuning van de diverse projecten binnen de Algemene
administratie van de thesaurie. Momenteel beschikt de Thesaurie
louter over PM-Coördinatoren die het takenpakket binnen de
‘interne auditcel’ niet kunnen combineren met het volwaardige
takenpakket van een operationele PMO.
Aangezien het operationeel plan 2010 diverse nieuwe projecten
bevat en de Thesaurie weinig of geen ervaren projectmedewerkers
heeft, is het van belang om dit project zo snel mogelijk te
realiseren. Zoniet vormt het ontbreken van een degelijk kader en
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een grondige opvolging en bijsturing een risico voor de diverse
projecten.

I01.P.THES.02

Reorganisatie van de CDVU ingevolge beleidsbeslissingen
De reorganisatie van de CDVU is het gevolg van een
beleidsbeslissing en de impact van federale en transversale
projecten.
De reorganisatie van de CDVU is een meerjarig project, maar in
2010 ligt de nadruk op het finaliseren van de ontwikkelde visie over
een ‘sociaal centraal dienstencentrum’ en het vertalen van deze
visie in een nieuwe organisatiestructuur en personeelsplanning.
Tegelijkertijd wordt een analyse gemaakt van de korte,
middellange en lange termijn impact van transversale projecten als
e-HR, Fedcom en Stimer en wordt deze impact vertaald in de
organisatiestructuur en de personeelsplanning. Daarnaast wordt er
in de 2e helft van 2010 werk gemaakt van het uitvoeren van de 1e
fase van de reorganisatiemaatregelen.

I01.P.P&O.01

Realiseren van de nieuwe structuren
Het realiseren van de nieuwe structuren houdt 4 aspecten in: het
opheffen van de voorlopige cel en de kanteling van het personeel
van de oude naar de nieuwe structuren, het implementeren van de
federale functiecartografie voor het personeel van niveau A,het
uittekenen van de nieuwe loopbaan van niveau A en het aanpassen
van de loopbanen van niveau B, C en D aan de nieuwe structuren
en het herzien van de reglementering mbt de toelagen en
vergoedingen die gelinkt zijn aan de oude structuren en loopbanen.

I01.P.P&O.02

Samenwerking en dienstverlening bevorderen door middel
van de implementatie van de nieuwe P&O structuur
Starten met de implementatie van de nieuwe, goedgekeurde P&O
organisatiestructuur door het aanstellen van de hoofden van de
cellen personeelszaken en van de expertisecentra (reeds voorzien in
het personeelsplan 2010); het functioneel doen samenwerken van
de P&O medewerkers op een uniforme manier (input qua
processen onder meer via het eHR project); het leggen van de link
tussen hoofd & medewerkers en het aanduiden van de functionele
chefs voor de verschillende P&O antennes (lokaal en centraal); het
samenstellen van de cellen personeelszaken en expertisecentra
met bestaande effectieven en het realiseren binnen de P&O
structuur van een goed functionerende operationele PMO.

I01.P.P&O.03

Realiseren
van
een
Personeelsontwikkeling

nieuwe

organisatiestructuur

Implementeren van een model van beheer en governance van het
expertisecentrum Personeelsontwikkeling, inbegrepen de verdeling
van de rollen en verantwoordelijkheden tussen de verschillende
actoren en de identificatie van de functies.
Het project focust zich niet enkel op het expertisecentrum
personeelsontwikkeling, maar ook op de opleidingscentra (zijnde:
de centrale opleidingsdiensten, de centra voor beroepsopleiding
(CBO’s), de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) en
de ICT Academy), die intenser zullen gaan samenwerken over de
grenzen van de administraties heen.

I01.P.P&O.04

Ondersteunen
van
het
management
in
personeelsaspecten van hun moderniseringsprojecten

de

De
nodige
P&O
ondersteuning
bieden
aan
de
moderniseringsprojecten van de operationele entiteiten door het
in kaart brengen van de AS IS, het in kaart brengen van de TO BE,
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het uitwerken van een scenario/procedure voor de overgang
(hergroepering van diensten, creëren van nieuwe diensten, enz) en
het inzetten van personeel (indien meerdere kandidaten of niet
voldoende kandidaten, enz) en het zoeken van oplossingen voor
probleemgevallen (functies ad interim, premies, enz).

I01.P.B&B.01

Opzetten van een goed functionerende operationele PMO
binnen B&B
Realiseren binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole van
een goed functionerende operationele PMO waarbinnen de rollen
op het vlak van projectbeheer, veranderingsbeheer en
procesbeheer ingevuld worden teneinde het operationele plan van
B&B efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen in samenwerking
met de cellen beheerscontrole.
Verzekeren dat elke B&B doelstelling (project of day-to-day) zal
worden ondersteund en opgevolgd door een duidelijke B&B project
structuur en rapportering.

I01.P.B&B.02

Invoeren cellen beheerscontrole op niveau N-1
De stafdienst B&B stelt zich als doel de nieuwe
organisatiestructuur met betrekking tot de cellen beheerscontrole
op N-1 niveau te implementeren in 2010 teneinde het
management professioneel te begeleiden op het gebied van
performantiebeheer.
Daarbij zullen de cellen beheerscontrole hiërarchisch rapporteren
aan de Stafdienst B&B en vanuit hun expertise een sturende en
klankbordfunctie opnemen ter ondersteuning van het management
van de entiteit.

I01.P.LOG.01

Opzetten van een goed functionerende operationele PMO
binnen de Stafdienst Logistiek
Realiseren binnen de stafdienst Logistiek structuur van een goed
functionerende operationele PMO waarbinnen de rollen op het vlak
van projectbeheer, veranderingsbeheer en procesbeheer ingevuld
worden teneinde het operationele plan van de stafdienst Logistiek
efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen in nauwe
samenwerking met de cel Beheerscontrole.

I01.P.LOG.02

Operationaliseren Aankoopdienst
De stafdienst Logistiek stelt zich als doel de aankoopdienst/
overheidsopdrachten te operationaliseren met professionele en
gespecialiseerde teams teneinde de doelstellingen van het
aankoopproces te realiseren.

I01.P.LOG.03

Operationaliseren Afdelingen Logistiek
In het traject om de Logistieke pijler (Economaten en Gebouwen)
van de Stafdienst Logistiek te professionaliseren wordt in 2010 een
centrale dienst “Logistiek” opgericht waarbinnen een afdeling zal
instaan voor de definitie en opvolging van de strategie.
Daarnaast zullen op centraal niveau operationele afdelingen
Logistiek ingericht worden. Per centralisatieproject zullen ook
logistieke antennes en logistieke cellen ingericht worden. Op die
manier kunnen de voordelen van een centrale strategische
aansturing en een lokale aanwezigheid en kennis verenigd worden.
Volgend op dit organisatorische traject zal FMup/Altamira
geïmplementeerd worden in de logistieke cellen op het terrein.

I01.P.ICT.01

Aanstellen van ICT Account managers ten behoeve van de
lijn- en andere stafdiensten
Voor alle lijn- en andere stafdiensten wordt een IT account
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manager aangeduid die de belangen van de lijndienst behartigt bij
de Stafdienst ICT. Hij of zij dient als klankbord en als
gesprekspartner voor ICT. Deze persoon kent goed de business
processen, en kan deze in verband brengen met de IT architectuur.

I01.P.SCC.01

Implementatie van een nieuwe structuur voor SCC
Het is essentieel dat de nieuwe structuur van de stafdienst voor
strategische coördinatie en communicatie snel van start kan gaan.
Op zijn beurt zal de stafdienst idealiter de totstandkoming van
gelijkaardige diensten in de Entiteiten en de Stafdiensten moeten
ondersteunen.
Tegen 31 maart 2010 is de nieuwe structuur volledig geïmplementeerd en tegen 31 december 2010 zijn 60% van de functies
ingevuld. Tegen 31 mei 2010 zijn alle overlegstructuren
operationeel.

IO1.P.MKDV.01

Uitwerken structuur MKDV
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën
wordt de Dienst Multikanaal dienstverlening opgericht.
Het project beoogt de structuur van deze dienst uit te werken, met
aandacht voor de specifieke opdrachten en de samenwerking met
de andere entiteiten.

I01.P.BEO.01

Uitwerken structuur BEO
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën
wordt de nieuwe Stafdienst voor beleidsexpertise en ondersteuning opgericht.
Het project beoogt de structuur van deze stafdienst uit te werken
met bijzondere aandacht voor de samenwerking met de diensten
‘Operationele expertise en ondersteuning’ binnen de diverse
entiteiten.

I.02

Toegepaste ontwikkelcirkels

De juiste toepassing van de Ontwikkelcirkels ondersteunt de responsabilisering en de
evolutie van een taakgerichte naar een resultaatgerichte organisatie waarbij de persoonlijke
doelstellingen van iedere medewerker aansluiten op de doelstellingen van de organisatie.
De aansluiting tussen enerzijds de doelstellingen en anderzijds de behoeften op het vlak van
opleiding en persoonlijke ontwikkeling waarborgen de groei van de medewerker en zullen
bijdragen tot een verdere verbetering van de dienstverlening en de uitvoering van de
kernopdrachten.
De juiste toepassing van de ontwikkelcirkels is de verantwoordelijkheid van iedereen en
overstijgt het louter administratieve karakter. Het moet bijdragen tot een
managementdynamiek die de hefboom vormt tot de nieuwe resultaatsgerichte en
verantwoordelijke cultuur die de FOD Financiën beoogt.
Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

I02.P.P&O.01

Implementeren van de ontwikkelcirkels in de organisatie via
een eerste piloot
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Het project omvat het invoeren van het concept van
ontwikkelcirkels door het voorbereiden van een pilootgroep
(bijvoorbeeld binnen NFI), het uitrollen van de ontwikkelcirkels in
deze pilootgroep en het uitbouwen van een ondersteunende
informatica-tool.

I.03

Interne controle en een integraal kwaliteitsbeleid, gefocust op de normvastheid
van de processen en de toegevoegde waarde van de processtappen.

De FOD Financiën wil een kwaliteitsvolle dienstenleverancier zijn. Daarom evalueert ze op
regelmatige basis of haar dienstverlening op een consistente en conforme wijze wordt
uitgevoerd en beantwoordt aan de vooropgestelde doelstellingen en/of verwachtingen.
De verdere uitbouw van de interne controle heeft een belangrijke bijdrage te vervullen om
de organisatie redelijke zekerheid geven over o.a. de uitvoering en opvolging van
beslissingen en de naleving van wetten, decreten, besluiten, reglementeringen en
procedures.
Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

I03.O.D&A.01

Kwaliteit procesbeheersing
D&A waakt over de kwaliteit van procesbeheersing door de
verplichte afspraken op gebied van de kwaliteit & productie voor
de controle van landbouwgoederen te verwezenlijken volgens de
voorschriften van de EU.

I03.O.D&A.02

Effectiviteit en efficiëntie
D&A waakt over effectiviteit en efficiëntie door voldoende interne
controles uit te voeren op landbouwgoederen en andere dan
landbouwgoederen. Op deze controles mag er maximum 10%
foutscore zijn.

I03.O.D&A.03

Verbetering kwaliteit invordering
Een schuld in de schuldendatabank zal 100% opgevolgd worden
indien ze meer dan 3 maand openstaat.

I03.O.D&A.04

Het « middle management » sensibiliseren met betrekking
tot het formuleren van controleopdrachten, opstellen van
controlerapporten en kwaliteitscontroles op de uitgevoerde
controles.
Om duidelijk te maken wat de rol is van het “middle management”
voor wat betreft Interne controle, zullen de instructie ‘Verificatie’
en het ‘Handboek controles’ aangepast worden tegen 1 februari
2010.

I03.O.D&A.05

De controletypologie voor de prioritaire controlesectoren
bepalen,
alsook de controlemodellen en de
controlerapporten uittekenen die erop betrekking hebben
De controletypologie voor de prioritaire controlesectoren bepalen,
alsook de controlemodellen en de controlerapporten uittekenen die
erop betrekking hebben volgens de planning voorzien in het luik
“Risicobeheer”.

I03.O.AAPD.01

Tegen
eind
2010
is
de
methodologie
voor
kwaliteitsbewaking opgestart en toegepast op een aantal
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pilootprocessen (processen m.b.t. het opbouwen van de
documentatie)
In het waken over de datakwaliteit moet de pijler IVU de business
rules van de processen doorlichten. Daartoe moet worden voorzien
in het oplijsten van de processen ivm het opbouwen van de
documentatie, ze kort te beschrijven en ze te prioritiseren; deze
processen vervolgens (uitvoerig) te beschrijven (evt. op te vragen
aan de business en ICT) en de business rules te bestuderen (alvast
voor één van de processen).

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

I03.P.AAPD.01

Het oprichten van een “Data Quality Center” voor CEIVU
Dit project voorziet in het beschrijven van de missie en visie van
deze dienst om daaruit het proces “controle en aanvulling van de
business rules te beschrijven. Na de implementatie van deze tak,
gaat het project de andere processen van “data quality”
beschrijven en implementeren. Tot slot moet het project resulteren
in een netwerk van “Datakwaliteitbewakers”. Het project is een
samenwerking tussen IVU, O&W en RZ.

I03.P.ICT.01

Code validation tools
Het project beoogt de levering, implementatie, aanpassing op
maat en inbedrijfstelling van een softwareprogramma voor
codeanalyse binnen de FOD Financiën in het kader van de
automatisering van de controle en kwaliteitsborging van
toepassingen die intern zijn ontworpen of geleverd door externe
leveranciers,

I03.P.ICT.02

IT assurance en CobIT
In 2010 wordt een Cobit project gestart om een evaluatie te doen
van de maturiteit van de IT processen en daarop aansluitend een
actieplan op te stellen voor verbetering in de volgende jaren.
Eveneens wordt een IT assurance ingericht binnen de Stafdienst
Informatie- en Communicatietechnologie met als doel aan te tonen
en te controleren of de processen zo zijn ingericht dat zij leiden tot
het verwezenlijken van de business doelstellingen op een
doelmatige en efficiënte wijze.
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4. De operationele plannen van de entiteiten
Zoals reeds hoger vermeld, is de strategische kaart binnen iedere lijn- en stafdienst
geoperationaliseerd. Dit vormt de basis voor hun respectievelijk Operationeel Plan waarvan de
diverse organisatiedoelstellingen en projecten onder deel 3 zijn opgenomen.
Hierna zijn de respectievelijke operationele plannen opgenomen. Deze zijn steeds opgebouwd
volgens een identieke structuur:
•
•
•
•
•

Missie van de entiteit
Visie van de entiteit
SWOT analyse
Bijdrage tot de strategische kaart
Overzicht prioriteiten 2010 voor de entiteit

We verwijzen naar de afzonderlijke
organisatiedoelstellingen en de projecten.

plannen

voor

de

detailfiches

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

betreffende

de

73

a. De Algemene administratie van de fiscaliteit
Dit actieplan voor 2010 van de Algemene administratie van de fiscaliteit is geenszins het
louter neerschrijven van mogelijke intenties maar is een uitdrukkelijk engagement voor het
behalen van resultaten binnen die domeinen die cruciaal zullen zijn voor het invullen van de
verwachtingen die men heeft ten overstaan van de FOD in het algemeen en voor de
Algemene administratie van de fiscaliteit in het bijzonder. Het welslagen van dit plan steunt
op een nauwe en constructieve samenwerking met de verscheidene stafdiensten, in het
kader van de geïntegreerde managementcyclus en op basis van wederzijds vertrouwen, om
tot reële en werkbare oplossingen te komen.
De invoering van de nieuwe structuren is lang verwacht maar blijft desalniettemin een grote
uitdaging. Dit zal immers gepaard gaan met een niet te onderschatten verandering zowel in
de lijn- als in de stafdiensten en dit op alle niveaus. De administrateur-generaal Fiscaliteit zal
dus – net als zijn collega’s directieleden - naast zijn fiscale kernopdrachten ook bijzondere
aandacht moeten hebben voor het change-management. De oprichting van het operationeel
PMO binnen de entiteit in 2010 is hierin cruciaal omwille van de beheers- en hefboomfunctie
van deze dienst.
Een tweede belangrijke uitdaging ligt in de juiste of meest optimale inzet van de beschikbare
personeelsmiddelen. De hoge natuurlijke uitstroom, die de komende jaren binnen de
Algemene administratie van de fiscaliteit zal plaats vinden, noodzaakt een bijzondere
aandacht; De analyse van de leeftijdspiramides toont aan dat het onontbeerlijk is, in nauwe
samenwerking met de stafdienst P&O, een proactief, dynamisch en modern personeels- &
recruteringsbeleid uit te werken.
Onder de prioriteiten van 2010 zijn initiatieven opgenomen gericht op het verhogen van de
effectiviteit en de efficiëntie van de werking van de operationele diensten. Om daarin de
juiste beslissingen te kunnen nemen zijn de passende managementinstrumenten
noodzakelijk en is een duidelijk zicht op de competenties en de werkelijke tijdsbestedingen
van de medewerkers absoluut vitaal. Het spreekt ook voor zich dat wanneer
personeelsbezettingen op basis van strikte normen worden bepaald een meer flexibele
personeelsinzet mogelijk moet zijn.
Vanuit het bewustzijn dat de waarde van dit plan berust in de uitvoering ervan is ernaar
gestreefd om voor de gestelde prioriteiten de passende KPI’s te definiëren die een middel
moeten zijn om het behalen van de vooropgestelde prioriteiten op te volgen en bij te sturen
waar nodig.
De realisatie van dit plan zal slechts kunnen mits de inzet en overtuiging van alle betrokken
actoren. Vanaf het begin zal het nodig zijn de juiste communicatie te voeren over de
noodzaak van deze verandering en het belang van de gestelde prioriteiten om zo
commitment te creëren. De administrateur-generaal Fiscaliteit heeft hierin een sleutelfunctie
te vervullen.
In de vaste overtuiging dat voorliggend plan een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie
van de strategie van de FOD Financiën,
Carlos Six,
Administrateur-generaal a.i.
Algemene administratie van de fiscaliteit
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i. Missie
De Algemene administratie van de fiscaliteit verzekert de dienst inzake inkomstenbelastingen
en BTW (met uitzondering bij uitvoer en invoer) met het oog op een rechtvaardige en juiste
heffing van de belastingen verschuldigd door particulieren, KMO’s en grote ondernemingen.
 Hiertoe worden overheidsbeslissingen, wetten en reglementen omgezet in eenduidige
instructies en werkmethoden en wordt een coherente en conforme toepassing van de
geldende regels en werkmethodes in functie van de respectievelijke doelgroepen
verzekerd.
 De Algemene administratie van de fiscaliteit biedt de respectievelijke doelgroepen een
brede ondersteuning bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen, verwerkt hun
aangiftes, voert hierop gerichte controles en opsporingen uit in uitvoering van het
risicobeleid van de FOD Financiën en staat ook in voor het behandelen van gerelateerde
geschillen. De entiteit verzekert hierbij op ieder ogenblik de bescherming van de privacy.

ii. Visie
De Algemene administratie van de fiscaliteit streeft permanent naar het verbeteren van de
efficiëntie en de effectiviteit van zijn werking op basis van het professionalisme van zijn
medewerkers, een doorgedreven automatisering van de processen, een optimaal
afgestemde organisatiestructuur, een organisatiebrede resultaatgerichtheid en een integrale
kwaliteitszorg.
De Algemene administratie van de fiscaliteit wil een innoverende organisatie zijn door alert
te reageren op relevante ontwikkelingen en gericht te investeren in de ontplooiing van zijn
medewerkers zodat het geheel van haar activiteiten blijft beantwoorden aan de
verwachtingen en de noden van de maatschappij.
Door een optimale interne en externe communicatie wil de Algemene administratie van de
fiscaliteit de transparantie van haar werking maximaliseren en de respectievelijke
doelgroepen sensibiliseren ten overstaan van hun rechten en plichten. Dit moet bijdragen
tot het bieden van een maximale rechtszekerheid en het blijvend verbeteren van de
spontane naleving van de fiscale wetgeving.

iii. SWOT-analyse
De organisatieanalyse stelt duidelijk dat de Algemene administratie van de fiscaliteit voor
een aantal grote uitdagingen staan vanuit het belangrijk aantal zwakke punten met hoge
impact waarvoor zij absoluut aandacht moet hebben.
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Een van de belangrijkste aandachtspunten is zeker de omgekeerde leeftijdspiramide die zelfs
op korte termijn er zal toe leiden dat de kernopdrachten niet meer kunnen worden vervuld.
De combinatie met een strikter budget en bijgevolg beperkter recruteringen maakt het
probleem nog schrijnender en zorgt ervoor dat zij er een prioriteit van moet maken haar
middelen efficiënter in te zetten. Om hiertoe te komen zal zij, bij gebrek aan juridisch kader,
organisatorische aanpassingen op basis van louter functionele hergroeperingen moeten
nastreven.
Niettegenstaande dit, weliswaar in beperkte mate, zal toelaten om de schaarse beschikbare
middelen evenwichtiger (i.f.v. werkvolumes) te spreiden zal een grondiger debat i.v.m. de
flexibele inzet van het personeel noodzakelijk zijn. Dit is een materie die de bevoegdheid van
de entiteit overstijgt en een belangrijke afhankelijkheid betekent om op een adequate
manier een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen. Een louter personeelsbeheer
zoals we dat vandaag kennen schiet hier tekort en moet evolueren naar een modern en
gericht personeels- & rekruteringsbeleid.
De evolutie van ICT draagt bij tot efficiëntiewinsten (vooral in beheer). De winsten die
momenteel reeds zijn bekomen, moeten echter grotendeels worden aangewend om de
uitstroom (2614 VTE sinds 2003) te compenseren wegens niet vervanging (1816 VTE sinds
2003). Op termijn zal deze efficiëntiewinst de fiscale controle ten goede moeten komen.
Desalniettemin zal het noodzakelijk zijn, gelet op de alsmaar schaarser wordende middelen,
om inzake controle gerichter te selecteren en bijgevolg de controles op nationaal vlak toe te
spitsen op welbepaalde dossiers en deze controles uniform te structureren om zo een
gelijksoortige behandeling van BP in eenzelfde situatie te kunnen garanderen.
Zoals hoger vermeld, vertegenwoordigt de huidige massale uitstroom een steeds grotere
uitdaging om een kwaliteitsvolle uitvoering van haar opdrachten te kunnen garanderen
waarbij, indien er geen werk wordt gemaakt van een gedegen kennisbeheer/-overdracht, de
entiteit zelfs op relatief korte termijn niet meer over de noodzakelijke kennis/expertise zal
beschikken.
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De noodzaak om in absolute prioriteit de nieuwe organisatiestructuur op punt te stellen is
expliciet, alleen al om voor eens en voor altijd komaf te maken met de opeenvolging van
onafgewerkte herstructureringen. Het zal een uitdaging zijn het personeel opnieuw op
eenzelfde lijn te krijgen, ze te overtuigen van de logica van de gestelde prioriteiten & te
motiveren. Een gerichte en intensieve communicatie en een doorgedreven aanwezigheid op
het terrein zal een belangrijke impact hebben op de veranderbereidheid. Het is dan ook het
uitgelezen moment om het lokale management verder te responsabiliseren om zo, ook op
dat niveau, een management- & resultaatgerichte cultuur te installeren. Het spreekt echter
voor zich dat dit enkel kan indien het management (zowel centraal als lokaal) over de
daartoe noodzakelijke bestuursinstrumenten kan beschikken en bovendien voldoende
managementruimte heeft om in te grijpen waar nodig. Vanuit de informatiegerichtheid van
de huidige instrumenten wordt een te beperkte toegevoegde waarde gegenereerd op
managementniveau. Er moet bijgevolg in het kader van het operationeel plan nagedacht
worden over ondersteuning die er toe zal leiden dat het behalen van de doelstellingen op de
meest optimale manier kan gebeuren en worden opgevolgd. De huidige systemen zijn eerder
van statistische waarde dan van managementwaarde.

De uitvoering van dit actieplan kan doorkruist worden door voormelde externe factoren.
Op huidig ogenblik wordt de politieke steun om de werking van de FOD Financiën te
optimaliseren duidelijk gevoeld, wat uiteraard cruciaal is om in het opzet te slagen.
Het zal hoe dan ook een uitdaging blijven om de bedreigingen te kanaliseren en de
opportuniteiten maximaal te benutten.
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

Voor volgende KSF’s heeft de Algemene administratie van de fiscaliteit geen specifieke
projecten en/of doelstellingen voorzien in 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•

K.3 Verzekeren van de privacy
K.5 Proactief communicatiebeleid
P.3 Beheer- en managementinstrumenten
P.4 Geïntegreerde managementcyclus
M.1 Afgestemd personeelsbeleid
M.4 Gestructureerd expertise en kennisbeheer
I.2 Ontwikkelcirkels
I.3 Interne controle- en kwaliteitsbeleid

De lead voor deze KSF’s ligt a priori bij andere stafdiensten. Het spreekt echter voor zich dat
deze aspecten daar waar nodig meegenomen worden in de verwezenlijking van de projecten
en/of doelstellingen.

v. De prioriteiten voor 2010
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
 Berekening Bedrijfsvoorheffing (nieuw project)
In de huidige situatie, wanneer de behoefte van een herberekening van
bedrijfsvoorheffing zich voordoet, kan dit enkel maar manueel gebeuren (Excel file
waarin de agent de drempel en het tarief van het barema moet ingeven).
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Dit leidt tot de situatie dat manuele herberekeningen slechts heel weinig gebeurd.
Dit project heeft tot doelstelling om een berekeningprogramma voor
bedrijfsvoorheffingen ter beschikking te stellen van de taxatiediensten van de AOIF
inclusief opleiding om dit berekeningprogramma te leren gebruiken.
ProjectMaster: Calcul Pr P: Business Case 32
K02. Uitbouwe n volwaardige mult ikanaal die nstverle ning
 TOW (doelstelling)
Uitvoeren van een gestructureerde en doelgroepgerichte promotiecampagne met
het oog op het overschrijden van de drempel van 2.000.000 elektronische aangiften
ingediend door burgers en/of hun mandatarissen voor het aanslagjaar 2010.
Dit omvat o.a. in aansluiting op de verschillende communicatie-initiatieven die
jaarlijks worden genomen, gerichte acties naar onderwijs, naar andere grote
organisaties in de publieke en private sector en naar potentiële mandatarissen. Er
worden eveneens initiatieven genomen i.s.m. FEDICT om de digitale kloof te
verkleinen.
 Vensoc (doelstelling)
Uitvoeren van een gestructureerde en doelgerichte promotiecampagne met het oog
op het stijgen van 15% van het aantal aangiften ingediend via Vensoc voor het
aanslagjaar 2009 ten opzichte van het aanslagjaar 2008 en van 10% van het aantal
aangiften ingediend via Vensoc voor het aanslagjaar 2010 ten opzichte van het
aanslagjaar 2009.
Een specifieke stijging van 15% is dan ook verwacht voor het aanslagjaar 2010 in de
gewestelijke directies van Luik, Namen, Charleroi, Bergen en Aarlen.
 Voorstel van aanslag (nieuw project)
Op basis van een afgebakend pilootproject – waarbij een bepaald profiel van
belastingplichtigen, die zich momenteel tot het taxatiekantoor wenden voor het
invullen van hun aangifte PB, een voorstel van aanslag ontvangen in plaats van een
klassieke aangifte - wordt een onderbouwde opportuniteitsanalyse gevoerd om vast
te stellen of dit beantwoordt aan de reële verwachtingen van de belastingplichtige,
wat de invloed is op de andere dienstverlening en wat de concrete kosten/baten zijn.
Deze grondige analyse zal de basis vormen voor de verdere beslissing tot het al dan
niet verder implementeren.
K04. Coherente, t ransparante en begrijpbare regelgeving
 Update COMIB (doelstelling)
Het ter beschikking stellen van een op basis van de circulaires, PV&A & relevante
jurisprudentie geactualiseerde COMIB om te komen tot een hogere efficiëntie van de
FOD Financiën en tot een gelijksoortige behandeling van & een grotere
rechtszekerheid voor de belastingplichtigen.
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P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Harmonisatie geschillenbehandeling (nieuw project)
Het uniformiseren van de behandeling van de geschillen met het oog op een kortere
doorlooptijd met respect voor de geldende termijnen.
ProjectMaster: Harmonisatie geschillenorganisatie AOIF: Business Case 9
P02. Een cent raal aangestuurd risicobe heer met aandacht o p pre ventie,
controle en vervolging
 Toename BTW-controles
(doelstelling)

op

basis

van

internationale

gegevensuitwisseling

Gezien de uitbreiding van VIES dd. 1/1/2010 met de gegevensuitwisseling ook voor
dienstprestaties & de verhoogde periodiciteit van gegevensuitwisseling zullen deze
gegevens op systematische wijze worden aangereikt met het oog op het
vermeerderen van de gerichte BTW-controles.
 Meer gerichte en efficiënte fiscale controles (doelstelling)
Ter beschikking stellen aan de CC’s, voor het werkplan 2010-2011, van een unieke
lijst (datamining/Mercurius) met een klassering op basis van de score die werd
toegekend in de twee lijsten. De dossiers die voorkomen op beide lijsten hebben
voorrang. De Feedback en de criteria voor de selectie worden geharmoniseerd.
Verbetering van de criteria van Mercurius voor de controleperiode 2010-2011 : de
pertinente criteria weerhouden en hiermee de criteria inzake de grootte van een
onderneming in verband brengen, teneinde het fiscaal gewicht van het risico beter in
te schatten.
Voor het werkplan 2010-2011 de acties van de GOCS ten behoeve van de CC’s
vermeerderen. Verhogen van het aantal GOCS-dossiers verstuurd naar de CC’s
(+20%).
Respecteren van de normen die opgelegd worden voor het werkplan 2009-2010
(gemiddeld 6 dagen per controle); dit brengt een verhoging mee van het aantal
dossiers behandeld door de CC’s.
Respecteren van de vastgestelde normen die opgelegd worden aan de CC’s voor de
spreiding van de verificatiewerkzaamheden van de dossiers.
 Database beurzen (nieuw project)
Uit de doelgroepenbeschrijving “Organisatie van culturele manifestaties,
sportmanifestaties en vermakelijkheden” blijkt, dat de diversiteit van activiteiten en
operatoren die in deze doelgroep betrokken zijn, in de huidige stand van zaken, geen
adequate analyse toelaat t.a.v. de fiscale risico’s. Daarom werd overgegaan tot de
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ontwikkeling van een accestoepassing, teneinde tot efficiënte, effectieve
informatieverzameling te komen nuttig voor BTW, Belastingen en Accijnzen. Dit
pilootproject werd uitgewerkt voor het ambtsgebied van de Lokale
Opsporingsdiensten van de inspectie Mechelen-Dendermonde.
Het voorgestelde project bestaat er in een web-applicatie te bouwen met minstens
dezelfde functionaliteiten als genoemde accestoepassing.
ProjectMaster: Database beurzen: Business Case 31
 Cel Risicobeheer Fiscaliteit (lopend project)
Dit project heeft als doelstellingen om de bestaande activiteiten/diensten ‘risicoanalyse’ van de bestaande centrale diensten van de AOIF in één dienst te
hergroeperen. Hierdoor zal het risicobeheer op niveau van de Algemene
administratie van de fiscaliteit meer transparant worden. Het project omvat o.a. het
meewerken aan het samenwerkingsmodel tussen de Stafdienst voor beleidsexpertise
en -ondersteuning en de Algemene administratie van de fiscaliteit, het ter
beschikking stellen van nieuwe werkmiddelen en het uitwerken van nieuwe
processen alsook het tewerkstellen van bijkomende medewerkers tewerkgesteld
worden.
ProjectMaster: Doelgroepenstrategie P/KMO/GO: B&I-00200
M02. Optimaliseren van de inge zette middelen
 Uitbreiding CC’s (nieuw project)
Uitbreiden van het takenpakket van de CC’s (uitvoeren van de controles volgens de
typologieën bepaald door Coperfin) en desbetreffend van de personeelseffectief met
uitzondering van de doelgroep P.
Dit zal leiden tot het herorganiseren en het uniformiseren van de structuur van de
bestaande CC’s (zie ook project ‘Harmonisatie geschillenbehandeling’). De uitbreiding
zal volgens het ritme de projecten P/niet-P, KMO/BTW gebeuren.
ProjectMaster: Elargissement CC's - Uitbreiding CC's: Business Case 13
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 STIRON lot 1 (lopend project)
De VenB, RPB en BNI/Ven zijn de laatste, grote belastingtypes die nog niet
geïntegreerd verwerkt worden. Om die situatie te verhelpen heeft dit project als
doelstellingen om:
• een nieuwe frontoffice voor de elektronische indiening van de aangiften in de
VenB, de RPB en BNI/Ven, waarbij gebruik gemaakt wordt van een XBRLtaxonomie;
• een nieuwe backoffice Rechtspersonen, onderworpen aan de VenB, de RPB en
BNI/Ven, in navolging van de vernieuwing van de backoffice van de
personenbelasting (toepassing “Taxi”) en de btw (toepassing “STIR-BTW”) uit te

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

81

•

bouwen; een aantal routinematige taken kunnen vermeden worden en er zal een
betere opvolging van de dossiers kunnen gebeuren;
De gegevens, verzameld via STIRON zullen het Enig dossier verrijken.

Van zodra de ontvangst, de verwerking en het klasseren van papieren aangiften
VenB, RPB en BNI/Ven (en hun bijlagen) elektronisch kan verlopen, kan een
aanzienlijke personeelsbesparing gerealiseerd worden (raming = 120 VTE’s).
ProjectMaster: STIRON, lot 1, Frontoffice: B&I-00402 & STIRON, lot 1, Backoffice:
B&I-00403
 STIRON lot 2 (lopend project)
•

•

De puur technische migratie van bestaande BTW-applicaties, alsook de migratie
van de BTW-signaletiek van de buitenlandse belastingplichtigen. Het is
bovendien de bedoeling de bestaande toepassingen te verbeteren (integratie
DIM, …)
Het ter beschikking stellen van een aan de Europese reglementering aangepaste
VIES-toepassing
• Het ter beschikking stellen van een toepassing voor geautomatiseerde
verwerking van de bijzondere rekeningen

Het einddoel moet zijn dat alle BTW-toepassingen van de BS2000 naar een andere
omgeving zijn gemigreerd en dat vanuit deze nieuwe omgeving alle toepassingen
goed werken, dat de verwerking van de gegevens kan worden opgevolgd via
monitoring en reporting en dat er op eenvoudige wijze statistieken m.b.t. de
verwerkte gegevens en bestandsextracten kunnen worden verkregen.
ProjectMaster: STIRON lot 2: B&I-00015
 STIRCO & STIRON lot 3 (lopend project)
•

•

Het ter beschikking stellen van een informaticatoepassing op 1/07/2010 aan de
CC’s ter ondersteuning van:
o het integraal beheer van het controlewerkplan door het management
o de controleactiviteiten van de betrokken agenten door:
 eerste gedeeltelijke realisatie van het elektronisch
controledossier (logboek uitgevoerde controleactiviteiten) met
inbegrip van een geautomatiseerd taakbeheer voor alle vanaf
01/07/2010 uitgevoerde controleopdrachten
 eerste realisatie inzake document- en correspondentiebeheer
Integratie van de ondersteuning van de opsporingsdiensten binnen het systeem
voor geïntegreerde verwerking STIR-CO

ProjectMaster: STIRCO B&I-00326 & STIRON B&I-00332 & STIR-Opsporingen B&I00327
 STIMER-RV (lopend project)
Het ter beschikking stellen van een informaticatoepassing dd. 1/09/10 ter
ondersteuning van:
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•
•

de belastingplichtige voor het elektronisch indienen van de aangifte in de
roerende voorheffing
de administratie voor de verwerking van de aangiften RV:
o manuele ingave gegevens van resterende papieren aangiften
o anomaliebehandeling (incl. elektronisch correspondentiebeheer)
o 100% geautomatiseerde inkohiering van vervallen RV schulden

ProjectMaster: FIN-00036
I01. Invoere n ge paste organisatie structuur
 P/KMO (lopend project)
•
•
•
•
•
•

Afbakenen van Particuliere (P) en KMO activiteiten, -dossiers en personeel
Betere naleving en opvolging prestatiedoelstellingen: het gemengde takenpakket
verdwijnt
Meer inzicht verkrijgen in mogelijke optimalisaties personeelsinzet P
(vergevorderde automatisering)
Organisatie van een professioneel onthaal van belastingplichtigen voor P en KMO
(infocenters)
Back office: doelgroep P: beheer en fiscale controle – doelgroep KMO: beperkt
tot beheer
Start in Brussel, Antwerpen en Luik.

Out of scope: fiscale controle: saldo VTE = potentieel beschikbaar voor uitbreiding
CC’s
ProjectMaster: B&I-00188
 BTW/KMO (lopend project)
•
•
•

Beheerswerkzaamheden inzake btw (dienstverlening) optimaliseren in functie
van KMO-centra
Hergroeperen van manutentiecellen en opsplitsing FO/BO-taken met oprichting
van infocenters voor 3 pilootdirecties
Afsplitsing controlewerkzaamheden en heroriënteren controletaken btw naar
CC-AOIF

ProjectMaster: B&I-00189
 GO (lopend project)
Vanaf 1 januari 2010 gebeuren de controles van de grote ondernemingen te Brussel
door 7 gespecialiseerde en sectorgeoriënteerde teams verenigd in één centrum
Grote Ondernemingen, aangevuld met een cel geschillen, een cel verrekenprijzen en
een cel btw-eenheden. Een evaluatie van dit pilootproject zal tegen eind juni 2010
plaatsvinden.
ProjectMaster: GO - Specifieke behandeling Brussel: B&I-00207
 Uitbreiding GO (nieuw project)
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Dit project heeft als doel de pijler Grote Ondernemingen verder uit te bouwen in
Antwerpen en Luik voor wat betreft de teams specifieke behandeling. Het
pilootproject te Brussel wordt als basis gebruikt voor deze uitbreiding. De realisatie
gebeurt parallel met het project voor het uitbreiden van de CC's.
ProjectMaster: GO Uitbreiding - Specifieke behandeling Antwerpen en Luik: Business
Case 17
 Oprichting operationeel PMO (nieuw project)
Realiseren binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit van een goed
functionerende operationele PMO waarbinnen de rollen op het vlak van
projectbeheer, veranderingsbeheer, procesbeheer en communicatie ingevuld
worden teneinde het operationele plan van de Algemene administratie van de
fiscaliteit efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen.
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b. De Algemene administratie van de douane en accijnzen
De Algemene administratie van de douane en de accijnzen is zich bewust van de noodzaak
om zich goed voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. Om in te spelen op nieuwe
kansen is het van belang deze uitdagingen te concretiseren. Hoe kunnen we de toekomstige
ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Coperfinplannen en in de Regeringsverklaringen
concretiseren voor ons als organisatie, voor ons als medewerkers en voor onze
opdrachtgevers? Met dit Operationeel Plan 2010 willen we deze concretiseringslag van de
huidige naar de toekomstige situatie maken. Dit heeft geleid tot de formulering van een
aantal ontwikkeldoelen die in 2010 leidend zullen zijn in ons handelen.
Maar “tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door”. In het Operationeel plan 2010
zijn ook de accenten opgenomen voor de uitvoering van onze taken die onze dagelijkse
reden van bestaan uitmaken: innen, controleren, opsporen en dienst verlenen. Ook
hieromtrent verwachten Europa, de Regering en de Voorzitter concrete resultaten. In 2010
worden verder kwaliteitsnormen aan onze eindproducten toegevoegd. Deze zullen nu
gericht zijn op de fysieke en documentaire controle.
In onze dagelijkse werking zal in 2010 speciale aandacht worden besteed aan de verdere
uitbouw van de interne controle aan de hand van inspectieplannen. Deze plannen zullen het
eerst worden uitgebreid op de kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de fysieke en
documentaire controle.
In 2010 wordt voort gewerkt aan de aanpak rond ethiek en in het bijzonder de strijd tegen
corruptie.
Om zowel de ontwikkeldoelen als onze dagelijkse werking overzichtelijk te maken wordt
verder het model van de Balanced Score Card (BSC) gebruikt. Dit model besteedt aandacht
zowel aan de effectiviteit van ons handelen, de tevredenheid van onze klanten en personeel,
de efficiëntie van de werkprocessen en de ontwikkeldoelen voor 2010. In de nieuwe BSC
werden een aantal operationele doelstellingen herschikt, sommige doelstellingen geschrapt
en andere toegevoegd of aangepast.
In de BSC worden te behalen resultaten ingedeeld in vier resultaatgebieden. Voor de
invulling van de vier perspectieven werd zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de
“cockpit” van de Voorzitter. De resultaatgebieden zijn:





Resultaten rechtshandhaving (opdrachtgevers)
Dienstverlening en waardering van belanghebbenden
Procesbeheersing
Ontwikkelorganisatie

Het perspectief Resultaten rechtshandhaving is gericht op vandaag ( wat doen we en wat
kost het). De klant- en interne perspectieven zijn meer gericht op morgen ( hoe zorgen we
dat de klant in de toekomst ook tevreden blijft en hoe richten we de processen in zodat we
de producten en diensten kunnen blijven leveren). Het leer – en innovatieperspectief richt
zich meer op overmorgen ( waar moeten we in investeren om ook in de toekomst succesvol
te kunnen zijn). Cruciaal is de balans tussen de resultaatgebieden. In feite moeten ze elkaar
versterken.
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In deze vier strategische resultaatgebieden werden de te bereiken effecten die voortvloeien
uit de Regeringsverklaringen en de prioriteiten van de Voorzitter vertaald naar
doelstellingen, voor zover ze relevant zijn voor de Algemene administratie van de douane en
de accijnzen. Voor Douane werden de doelstellingen van de Europese Unie toegevoegd.
Om deze doelstellingen te kunnen vertalen naar operationele doelstellingen worden per
doelstelling Kritische Succesfactoren (KSF’s) en Prestatie-Indicatoren (PI’s) bepaald.
In dit geïntegreerd plan voor Financiën legden we de link tussen de doelstelling van de
Algemene administratie van de douane en de accijnzen en de kritische succesfactoren, die
zich in de strategiekaart van FOD Financiën bevinden.

Noël Colpin
Administrateur-generaal a.i.
Algemene administratie van de douane en de accijnzen
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i. Missie
De douaneautoriteiten hebben voornamelijk als opdracht toezicht te houden op het
internationale handelsverkeer van de Gemeenschap en aldus bij te dragen tot eerlijke en
open handel, de uitvoering van de externe aspecten van de interne markt, van het
gemeenschappelijk handelsbeleid en van ander gemeenschappelijk communautair beleid dat
verband houdt met de handel en de algemene veiligheid van de toeleveringsketen.
De douaneautoriteiten stellen maatregelen vast die met name strekken tot:
 de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten;
 de bescherming van de Gemeenschap tegen oneerlijke en illegale handel en de
ondersteuning van de legale handel;
 het garanderen van de veiligheid en de beveiliging van de Gemeenschap en haar
ingezetenen, en de bescherming van het milieu, in voorkomend geval in nauwe
samenwerking met andere autoriteiten;
 het handhaven van een billijk evenwicht tussen de douanecontroles en de facilitering van
de legale handel.

ii. Visie
Inspelen op de nieuwe uitdagingen op nationaal, Europese en mondiaal niveau door:
 een betere opvolging van strategische doelstellingen en een meer eenvoudige
supervisie;
 het werken in netwerken met nationale en internationale autoriteiten en het uitbouwen
van geformaliseerde contacten met de economische operatoren;
 de integratie van lijndiensten volgens samenhangende procesclusters met het oog op
het ontwikkelen van een uniforme werking, de gelijke behandeling van alle
belastingplichtigen in alle regio’s, het creëren van meer rechtszekerheid;
 duidelijke taakallocaties voor lijnmanager met duidelijke en toewijsbare
verantwoordelijkheden;
 een grotere besluitvaardigheid voor lijnmanagers;
 het respecteren van principes inzake decentralisatie (de uitvoering en de
beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk brengen bij de goederenstromen en de
productie- en opslagplaatsen van accijnsgoederen).
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iii. SWOT-analyse
Organisatieanalyse
Sterke & zwakke punten
Impact

 De huidige org anisa tie vertoon t geen voldoe nde

 BPR D ouane & Accijnze n - rappo rt D elo itte

flexib iliteit om snel, eff ect ief e n efficië nt in te spelen de
veranderin gen in de omgeving ( stre ven naar
procesger ichte o rga nisatie)

 Het gebrek aan au tonomie van D &A in de



Genome n in itiatieven voor het realiser en van nieu we
takenp akket ten




on dersteu nende d omeinen ICT , P&O, Budget en Log istiek
w aard oor de snelheid van actie, de wendb aar heid va n de
organisatie en h aar h erkenb aarh eid onvoldoende ka n wor den
ge waarborgd





 De ver oude ring van h et eigen pe rsonee l + het ver liezen

van e rvaring op het terr ein door de on vo ldo ende o ver dracht
van kenn is



 Per manent e in novatie
 Ontbreken van voldoende kwalite itsbe heersing
 Het bestaande risicobeh eer(

e vo lue ren n aar

intellige nce-fun ctie)

 Gebre k aan infor matiebeleid
 Niet a lle no odzakelijk ke nnisdo meinen
aan wezig binnen D &A

--

Zwakte

inzake “security en safety”
de for mele poo rtw ach ters aa n de
buitengrenzen van de EU
toezicht o p logistieke keten s
faciliteren va n de h andel
van fiscale opd rachten naar niet fiscale
opdr achten
van niet fiscale op drachte n naar
opdr achten inzake het b esche rme n va n de
veilig heid van de sam enleving



Nieuw e ontw ikkeling en inzake accijnzen &
fraudeb est rijd ing (Eur opese r ich tlijnen, procedur es, ICT app licaties)



D&A is een aa ngew eze n partner om de el te neme n aan
beslissingspro ce dure s inzake grensoverschr ijdend
goe dere nve rkeer

- +

++

Sterkte

Voor de Algemene administratie van de douane en de accijnzen is het primordiaal dat een
globaal moderniseringsplan in zijn totaliteit wordt aanvaard en geïmplementeerd teneinde
de organisatie toe te laten in te spelen op snel en continu wijzigende nationale, Europese en
mondiale context. De huidige globale D&A-structuur is onvoldoende proactief om antwoord
te geven aan de continu aan evolutie onderworpen doelstellingen. Er is nood aan volledige
nieuwe organisatiemodel. Het is onmogelijk aan de toekomst door te werken aan de hand
van “permanente veranderingsinitiatieven” binnen het bestaande apparaat.
Om het gewenste eindresultaat te bereiken moeten alle aspecten van het functioneren van
de organisatie als een geheel worden benaderd, ad hoc aanpassen staat hierbij niet garant
voor efficiency noch voor effectiviteit. Dit betekent echter NIET dat op alle gedefinieerde
aspecten tezelfdertijd wordt gewerkt. Aan de hand van een prioriteitenplan zal de D&Aorganisatie haar processen en structuur (her)evalueren in het kader van de
noodwendigheden en de inzetbare ressources.
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Omgevingsanalyse
Opportuniteiten & bedreigingen
Impact

 D&A loopt achterstand op t.o.v. de Europese

zusterorganisatie inzake het invoeren van nieuwe
concepten




monitoren van logistieke stromen
afleveren van AEO c ertificaten

 Overheveling van nationale bevoegdheden (+ het
uitvoerende personeel) naar de gewesten

 Politieke & administrat ieve bes luitvorming die de

geïnt egreerde uitvoering van de bevoegdheden en/of het
takenpakket van D&A hypothekeert

 Noodzaak t ot het respecteren van de Europese
opdracht en inzake organisatieontwikkeling

 Customs Blueprint
 Noodzaak t ot het implementeren en uitvoeren van
nieuwe Europese richtlijnen



specifieke, moderne controletechnieken
(evolutie van transactiegebaseerde controle
naar systeemgerichte controles)
 Een eff iciënt logistiek proces is cruciaal voor de Belgische
economie. Douane en Accijnzen is een sleutelactor (de
Belgische handel dringt aan op het opdrijven van de
doelmatigheid van de werking van de D&A)

 D&A moet werken in een Europese en mondiale
net werkorganisatie

 Partnership met
 economische operatoren
 andere overheidsdiensten voor een

geïntegreerde beheer van de grenzen

 De toenemende mondialisering van de economie
 De vraag naar meer veiligheid onder druk van het

t oegenomen terrorisme en de internationaal georganiseerde
misdaad

- -

Bedreiging

 De verregaande digitalisering van de wereldhandel

- +

++

Opportuniteit

De Algemene administratie van de douane en de accijnzen heeft als uitdaging verder te
groeien tot een doeltreffende organisatie die de veiligheid, integriteit en fiscaliteit van het
(internationaal) goederenverkeer controleert en bevordert en de productie en verbruik van
binnenlandse accijnsproducten controleert en fiscaal belast.
Dit betekent:
 Een efficiënt logistiek proces is cruciaal voor de Belgische economie. D&A is een
sleutelactor.
 Het takenpakket van D&A werd formeel uitgebreid met taken inzake “security en
safety”; ze worden de formele poortwachters aan de buitengrenzen van de EU.
Daarnaast wordt het takenpakket verbreed met het toezicht op logistieke ketens.
 De internationale regelgeving legt specifieke, moderne controletechnieken op.
 Werken in een Europese en mondiale netwerkorganisatie.
 Noodzakelijkheid tot permanent innoveren.
 Nieuwe ontwikkelingen inzake accijnzen en inzake onderzoek en opsporing
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
 Realiseren van productieafspraken en verhogen van de bescherming van de
samenleving (doelstelling)
De Algemene administratie van de douane en de accijnzen draagt bij tot de realisatie
van productieafspraken en het verhogen van de bescherming van de samenleving
door de rechtshandhaving te verhogen aan de hand van het realiseren van het
vooropgestelde aantal controles. Zo worden, onder meer, de controles op het
terrein verbeterd door de inzet van scanners, motorbrigades, hondenbrigades, …
 Afleveren AEO-statuut (doelstelling)
Met de middelen die binnen de huidige structuur ter beschikking staan,
•
•

de economische operatoren benaderen en stimuleren om het AEO- statuut aan
te vragen, zowel door het doelgericht benaderen van individuele operatoren als
via de beroepsorganisaties en formele structuren (bijv. via Nationaal Forum),
het AEO-statuut afleveren aan de economische operatoren die zulks aanvragen,
binnen de termijn voorzien door de Europese Commissie, teneinde de legale
handel te faciliteren zonder afbreuk te doen aan de waarborg van de naleving
van de wetgeving (het betreft hier zowel de bestaande vergunningen (bvb.
douane-entrepot of actieve veredeling) als het statuut AEO).
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K04. Een cohere nte, transparante en begrijpbare re gelgeving
 Aanpassen van de wet- en regelgeving (doelstelling)
Voorbereiden van de invoering van de europees en nationaal uitgewerkte wet en
regelgeving inzake:
• douane: Toepassingsbepalingen Nieuw Communautair Douane Wetboek +
uitwerken van Algemene Wet D&A (te beëindigen voor 2013).
• accijnzen: voorbereiding van de teksten van de Europese richtlijn inzake de
heffing op koolstof en het opstellen van de wettelijke bepalingen die de
inwerkingtreding van E.M.C.S. toelaten.
K05. Een proact ief co mmunicatie beleid om een sterk en eenduidig imago
uit te bo uwen te neinde het vertrouwe n van onze stakeholders te
versterken
 Formeel opnemen van het “Nationaal Forum” als
beheersstructuur van D&A (doelstelling)

adviesorgaan in de

Structureel erkennen en integreren, in 2010, van het overleg met het Nationaal
Forum als adviesorgaan voor het College van Afdelingshoofden, teneinde
representatieve vertegenwoordigers van de economische sector te betrekken in het
strategisch proces van D&A en de operationele impact van de kerntaken (‘faciliteren’
en ‘controleren’) van D&A binnen de economische sector te vergroten.
 Communicatie-inspanningen voor het grote publiek en geïmpacteerde doelgroepen
(doelstelling)
Als in eigen beheer of in partnerschip met actoren uit de publieke en de privé-sector,
via doelgerichte communicatiecampagnes, de impact van de controleactiviteiten of
de producten die door D&A worden aangeboden kenbaar maken voor het grote
publiek en geïmpacteerd doelgroepen:
• Stichting “Namaak” (in samenwerking met partners uit de privé-sector en de FOD
Binnenlandse Zaken (Federale Politie), FOD Justitie (Parket) en FOD Economie)
gericht op de gevaren van de namaakartikelen voor de economie en de veiligheid
van de bevolking;
• Organisatie infosessies voor doelgroepen die rechtstreeks geïmpacteerd worden
door ontwikkelingen in het kader van MASP (AIS/AES, EMCS, …) teneinde het
product kenbaar te maken en het gebruik ervan te stimuleren.
P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Optimaliseren van de werking van het Enig Kantoor (doelstelling)
Processen uitwerken, implementeren en opvolgen teneinde de werking van het Enig
kantoor te optimaliseren door
• de business-activiteiten van het Enig kantoor en de ICT-ontwikkelingen
geharmoniseerd op elkaar aan te sluiten (→ comptabiliteitsaspect),
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•
•

de opvolging van de documenten in de centra binnen de gewestelijk directies te
organiseren (aangifte opvolgingsproces + ICT-ontwikkelingen),
interne controle-aspecten te ontwikkelen en op te volgen.

 Implementatie van de business process modeling (BPM)-methodologie en de interne
controleaspecten bij opstellen van de werkmethodes die worden uitgeschreven
binnen de prioritaire projecten 2010 D&A (project)
De implementatie van de BPM-methodologie en de interne controleaspecten binnen
de prioritaire projecten D&A 2010 teneinde te bekomen dat het proces integraal en
correct wordt toegepast bij het uitvoeren van de kernopdrachten ‘faciliteren’ en
‘controleren’ van D&A en teneinde proactief in te spelen op de richtlijnen van de
Europese Commissie die een dergelijke aanpak introduceert bij de
procesbeschrijvingen.
P02. Een cent raal aangestuurd risicobe heer met aandacht op pre ventie,
controle en vervolging
 Ontwikkelingen in de transactionele aanpak (doelstelling)
De ganse cyclus van risicobeheer voor de thema’s restituties, anti-dumpingrechten,
Priority Control Area en bananen, suiker uitwerken en implementeren in 2010.
 Ontwikkelingen van risicobeheer inzake accijnzen (doelstelling)
Uittekenen van de aangepaste controleaanpak voor alcoholvrije dranken (uitloper
Actieplan Devlies 2008 – 2009) en energiebedrijven.
 Ontwikkelingen van risicobeheer inzake operatoren AEO (doelstelling)
Implementeren van de gehele cyclus ‘Risicobeheer’ op operatoren AEO.
 Ontwikkelingen van risicobeheer inzake operatoren (Middelgrote operatoren vergunninghouders’
Vereenvoudiging
vertrek
en/of
aankomst’
(Audit
Vereenvoudiging)) (doelstelling)
Implementeren van de gehele cyclus ‘Risicobeheer’ op middelgrote operatoren
vergunninghouders’
Vereenvoudiging
vertrek
en/of
aankomst’
(Audit
Vereenvoudiging)).
 Ontwikkelingen van risicobeheer inzake Security Risk rules (doelstelling)
Tegen 1 december 2010 implementeren van de Europese regelgeving inzake
risicobeheer voor “Security Risk Rules”, inzonderheid het creëren nationale
selectiecel.
 Ontwikkelingen van risicobeheer inzake Selectietools (doelstelling)
In 2010 de selectietools VC10, CSPbis I en CSPbis II implementeren in het
aangifteproces zodat de juiste selecties op basis van risicoanalyse kunnen worden
gerealiseerd.
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 Ontwikkelingen van risicobeheer inzake Feedbacktools (doelstelling)
Tegen 1 februari 2010 ontwikkelen van een tool voor het registreren van de feedback
en deze implementeren voor alle betrokkendiensten tegen 1 maart 2010.
 Uitbouwen van de intelligence-functie D&A binnen de structuur “Gegevensbeheer &
intelligence” (doelstelling)
In 2010, uitbreiden van het transactiegericht naar een ketentoezicht-risicobeheer
waarin de veiligheid centraal staat door het ontwikkelen van methoden en
technieken voor het monitoren van de goederenstromen.
 Fraude doeltreffender bestrijden (doelstelling)
De Algemene administratie van de douane en de accijnzen draagt bij tot het
bestrijden van de fraude door het verhogen van de bijdrage aan de strijd tegen de
grote sociale, financiële en economische fraude. Dit wordt opgevolgd door:
• de mate van wederkerigheid met betrekking tot vrijwillige wederzijdse bijstand,
• de implementatie en gebruik van BOM (Bijzondere opsporingsmethoden),
• de uitvoering van het 'Actieplan 2009-2010' van Carl Devlies, staatssecretaris
voor de coördinatie van de fraudebestrijding
 Verscherpen van het toezicht (doelstelling)
Door middel van het verhogen van het aantal vastgestelde misdrijven door D&A,
willen we tot een verscherping van het toezicht komen.
P03. Gepaste beheer- en managementinstrumenten (Managementcyclus,
Performantiemanage ment,
uniform
en
algemeen
to egepaste
projectmethodologie, Bedrijfsprocessenmanagement…)
 Leren omgaan met prestatiemeting (doelstelling)
Door middel van het activeren en leren werken met de Balanced Scorecard besteedt
de Algemene administratie van de douane en de accijnzen aandacht aan het leren
omgaan met prestatiemeting. De gewestelijke directies worden - door de organisatie
van analysevergaderingen met betrekking tot hun behaalde cijfers - gestimuleerd om
hun doelstellingen aan de hand van deze tool op te volgen en te vertalen naar de
werkvloer.
 Het opstarten van de beheerscyclus binnen D&A (doelstelling)
M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 Investeren in personeel en werkklimaat (doelstelling)
De Algemene administratie van de douane en de accijnzen investeert in haar
personeel en een verbetering van het werkklimaat door acties te ondernemen om de
tevredenheid van de werknemers te verhogen (acties: duidelijkheid scheppen,
ondersteuning bieden en uitdaging creëren) en door voldoende opleiding te
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voorzien, algemene vorming evenals een specifieke opleiding voor wat interne
controle betreft.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Meer doen met minder middelen (doelstelling)
De middelen worden geoptimaliseerd door het fusioneren van diensten, het
aanpassen van de ambtsgebieden en prioriteiten stellen bij de uitvoer van taken.
Speciale aandacht zal in 2010 gaan naar de overheveling van het betrokken
personeel naar het Vlaamse gewest voor de controle van de verkeersbelasting.
 Optimaliseren van belastingsontvangsten (doelstelling)
De doorlooptijden voor de behandeling en uitbetaling van de teruggaven verkorten.
 Verbeteren dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers (doelstelling)
We werken aan een betere dienstverlening voor klanten en opdrachtgevers door de
doorlooptijd van geschildossiers te verkorten.
 Uittekenen van functionerings- en samenwerkingsmodellen voor toezicht, controle
en vaststellingen voor de 1ste / 2de lijn en audit binnen D&A (project)
De efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van alle 1ste en 2de lijns controlediensten en
audit binnen D&A verbeteren door het optimaliseren van de organisatie en de
coördinatie van hun activiteiten (het inzetten van de menselijke ressources en de
logistieke middelen voor duidelijk gedefinieerde opdrachten), de rapportering van
deze activiteiten op gestructureerde wijze en de registratie van de gedane
vaststellingen van onregelmatigheden, waarbij alle informatie ook beschikbaar wordt
gesteld voor risicobeheer en de betrokken stakeholders.
M03. Een geïnte greerde informat ieverwerking in ondersteuning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisseling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 MASP (Multi Annual Strategic Plan for the realisation of e-customs) (project)
De uitvoering van het overkoepelend programma voor de realisatie van Europese en
nationale IT-projecten binnen de Algemene administratie van de douane en de
accijnzen zal in 2010 gericht zijn op:
• NCTS: integratie NCTS fase 4 in PLDA op: 1/7/2010,
• AES (Automated Export System): Full AES: testpakket is aanwezig in PLDA pakket
2; opstart begin 2011
• EMCS (Excise Movement Control System): start op 1/04/2010 ,
• AC©4: realisatie in 2010,
• AEO / Vergunningen: voorziene planning in productie 2de helft 2010,
• TARIC 3: Uitgesteld door EU tot 19/ 03/2010 (nog niet officiële bevestigd)
• Boekhouding B: 1/1/2011
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M04. Een gest ruct ureerd expe rtise - en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de continue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis.
 Uitbreiding van het kennisbeheer (in casu documentatiebeheer) binnen D&A naar
niet-fiscale domeinen (doelstelling)
In het kader van kennisbeheer (in casu documentatiebeheer), voor 31 december
2010, een boomstructuur ontwikkelen voor het structuren van alle niet fiscale
informatie voor intern gebruik.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Rationalisering van het netwerk van hulpkantoren (doelstelling)
Verdere rationalisering hulpkantoren door ad hoc benadering van de problematiek
die zich voordoet bij iedere verdere stap, teneinde naast de efficiëntieverhoging op
het vlak van personeelsinzet ook de voorziene efficiëntiewinst op het vlak van
ingezette infrastructuur te realiseren
 Voorbereiden en implementeren van het moderniseringsplan D&A 2010 (project)
Het koepelproject omvat de volgende onderliggende projecten:
•

Voorbereiding van het moderniseringsplan D&A
Voor 1 maart 2010 een door het D&A-management gevalideerd rapport
opstellen waarin de business cases en de PBS’en van alle niet ICT-projecten zijn
opgenomen en geanalyseerd, teneinde een eenduidig beeld te hebben van alle
domeinen waarop zal worden gewerkt in het moderniseringsplan D&A (om
overlappingen uit te sluiten en mogelijke onvolkomenheden tijdig te detecteren)
alsook van de op te leveren deel- en eindproducten.

•

Project “Uittekenen van het implementatieplan van het moderniseringstraject
D&A”
Voor 30 september 2010, op basis van de resultaten van de voorbereidende
studie “Voorbereiding van het moderniseringsplan D&A” het (meerjaren)
implementatieplan van het moderniseringstraject (per project / per programma /
voor de gehele organisatiestructuur D&A) beschrijven, gekoppeld aan de impact
op de organisatiestructuren en de personeelsinzet, teneinde de acceptatie
binnen en buiten de organisatie te maximaliseren.

•

Project “Uittekenen van een structuur “Klantenmanagment”
Tegen 31 maart 2011 een structuur “Klantenmanagement” binnen de D&Aorganisatie formeel operationaliseren, die als taak heeft de legale handel te
faciliteren (zonder afbreuk te doen aan de waarborg van de naleving van de
wetgeving) door de economische operatoren te ondersteunen en te begeleiden
bij het gebruiken van de bestaande vergunningen (bvb. douane-entrepot of
actieve veredeling) en van het statuut AEO (systeemgebaseerde controle bij een
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operator), teneinde de doelmatigheid van de werking van de Algemene
administratie van de douane en de accijnzen op te drijven zodat de
concurrentiepositie van België wordt geoptimaliseerd (verbeteren van het
vestigingsklimaat, aantrekken van de logistieke stromen, …).
•

Project “Uittekenen van een structuur voor toezicht, controle en vaststellingen
voor de 1ste / 2de lijn en audit binnen D&A”
Tegen 31 december 2010 diverse operationele structuren of één operationele
structuur voor toezicht, controle en vaststellingen implementeren, uittekenen en
alle activiteiten binnen de huidige organisatie implementeren, teneinde de
effectiviteit en de efficiëntie van de 1ste / 2de lijn en audit te optimaliseren;
• inzake mobiel toezicht (MOTO)
• inzake administratieve & boekhoudkundige controle (ABC)
• inzake system based control - Audit (SBC)

 Uitbouwen van een Regie nationale & internationale samenwerking (project)
Op 31 december 2010 zal de Algemene administratie van de douane en de accijnzen
beschikken over een formeel opgerichte “Regie nationale & internationale
samenwerking” die instaat voor het detecteren, het analyseren van de bevoegdheid
en de werking, het opvolgen van de activiteiten en het ondersteunen van de
interactie in de relatie met partners & netwerken van partners die een impact
hebben op materies in de beleidsdomeinen waar D&A actief is.
 Uitbouwen van een operationeel PMO D&A (project)
Op 31 december 2010 zal de Algemene administratie van de douane en de accijnzen
beschikken over een formeel opgerichte operationele PMO teneinde de algemene
coördinatie van het moderniseringstraject, de onderliggende programma’s en
projecten en de verbeteringsinitiatieven die op lokaal gebied worden uitgewerkt, te
verzekeren.
I03. Interne controle en een inte graal kwaliteitsbeleid, gefocust op de
normvastheid van de processen en de t oegevoegde waarde van de
processtappe n.
 Kwaliteit procesbeheersing (doelstelling)
D&A waakt over de kwaliteit van procesbeheersing door de verplichte afspraken op
gebied van de kwaliteit & productie voor de controle van landbouwgoederen te
verwezenlijken volgens de voorschriften van de EU.
 Effectiviteit en efficiëntie (doelstelling)
D&A waakt over effectiviteit en efficiëntie door voldoende interne controles uit te
voeren op landbouwgoederen en andere dan landbouwgoederen. Op deze controles
mag er maximum 10% foutscore zijn.
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 Verbetering kwaliteit invordering (doelstelling)
Een schuld in de schuldendatabank zal 100% opgevolgd worden indien ze meer dan 3
maand openstaat.
 Het « middle management » sensibiliseren met betrekking tot het formuleren van
controleopdrachten, opstellen van controlerapporten en kwaliteitscontroles op de
uitgevoerde controles. (doelstelling)
Om duidelijk te maken wat de rol is van het “middle management” voor wat betreft
Interne controle, zullen de instructie ‘Verificatie’ en het ‘Handboek controles’
aangepast worden tegen 1 februari 2010.
 De controletypologie voor de prioritaire controlesectoren bepalen, alsook de
controlemodellen en de controlerapporten uittekenen die erop betrekking hebben.
(doelstelling)
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c. De Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude
Vertrekkend van het uitgangspunt dat de gestructureerde aanpak van de grootschalige
fraude, vermoedelijk net zoals in de toekomst, prominent aan bod komt tijdens de opmaak
van de 2010-2011 begroting, zal volgend jaar de nadruk worden gelegd op de implementatie
van de nieuwe Coperfin werkmethoden.
Concreet zal de notie van efficiënt gegevensbeheer, gekoppeld aan (indien mogelijk)
predicatieve risicoanalyse daadwerkelijk ingevoerd worden. Verder zal de vereiste
specialisatie inzake taxatie en allerhande ondersteunende taken nog meer worden
geaccentueerd.
Verschillende werkgroepen, die de nieuwe processen op hun accuraatheid testen, werden
recent opgericht met de bedoeling om midden 2010 in definitieve vorm te worden gegoten.
Zulks veronderstelt enerzijds de kanteling van de huidige vier gewestelijke directies en
anderzijds de oprichting van de nieuwe Vijfde Directie, telkens conform dezelfde modus
operandi.
Al naargelang van de nieuwe vooropgestelde structuren van het departement, zullen binnen
de centrale administratie de nodige initiatieven worden genomen om een echt geïntegreerde
sturing van de buitendiensten mogelijk te maken.

Frank Philipsen
Administrateur-generaal
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude a.i.
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i. Missie
De Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude staat in voor de preventieve
en repressieve aanpak van de grootschalige en georganiseerde fiscale fraude, gekenmerkt
door de aanwending van ingewikkelde mechanismen en internationale structuren.
Als bevoorrechte partner in deze materie werkt zij hiertoe nauw samen met de verschillende
betrokken nationale actoren, zowel binnen het eigen departement als extern (politie,
gerecht, witwascel, …), alsmede op internationaal (buitenlandse fiscale besturen, …) en
supranationaal (OLAF, TAXUD, FAG, …) vlak.
Met het accent op de internationale en gerechtelijke dimensies, bestaan haar kerntaken uit
de autonome aanpak van grootschalige fraudezaken, de ontdekking van nieuwe
fraudemechanismen, de doorstroming van dossiers met vertakkingen en de risicoanalyse in
specifieke domeinen.

ii. Visie
Binnen een termijn van maximum vijf jaar moet de Algemene administratie van de strijd
tegen de fiscale fraude uitgroeien tot een entiteit met eigen personeels- en logistieke
invulling. Zonder de huidige afhankelijkheden zal zij zich alsdan uitsluitend kunnen richten op
haar kerntaken met voortdurend oog op de ontdekking van telkens nieuwe
fraudefenomenen.
Het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen vereist het samengaan van een hele
reeks factoren inzake strategie, organisatie, personeelsinvulling, prioritisering, opvolging en
bijsturing.
Concreet leidt een gecoördineerde sturing op centraal vlak tot een gelijkmatige aanpak in het
ganse land van de geselecteerde dossiers waarbij naar vorm en inhoud kwaliteitsvolle
taxaties bijdragen tot een maximale inning ervan.
Sleutelwoorden hierbij zijn een aangepaste risicoanalyse (vooral predicatief), een
multidisciplinaire, internationale en ICT benadering, een sterke interactie tussen de
ondersteunende en de taxatiediensten, een permanente vorming van de op zeer precieze
profielen geselecteerde medewerkers en hun continue begeleiding.
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iii. SWOT-analyse

Omwille van de gevorderde gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude, bestaat er een reëel gevaar op verlies op
redelijk korte termijn van de thans beschikbare expertise.
Verder is er duidelijk nood aan een eenduidig wetgevend kader waarin de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude, in correlatie met haar partners (politie,
gerecht, …), rechtsgeldig en efficiënt kan optreden.
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De grootste uitdaging van elke reorganisatie in België behelst ongetwijfeld de vaak moeilijke
geografische herschikking van de diensten. Hier zullen de nodige begeleidende maatregelen
moeten worden getroffen (voorkeur aan vrijwillige mutaties, telewerk, …).
Verder mag het uitblijven van bepaalde steeds als essentieel aangehaalde voorwaarden
(functiecartografie, ontwikkelcirkels, …) niet eeuwig aangehaald worden om elke verandering
op te schorten. Integendeel is het thans onontbeerlijk om daadwerkelijke reorganisaties
door te voeren, zelf indien niet alle vooropgestelde kwantitatieve en kwalitatieve parameters
meteen voor handen zijn.

iv. Bijdrage tot de strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
 Uitbreiden van de internationale samenwerking (doelstelling)
Daadwerkelijke verhoging van de door de Algemene administratie van de strijd tegen
de fiscale fraude verrichte internationale samenwerking (vragen op verzoek,
spontane gegevensverstrekking, MLC’s, organisatie seminaries, …).
Door alle betrokken actoren (inzonderheid de respectievelijke bevoegde overheden
en anti-fraudediensten) wordt de noodzaak aan een echt effectieve internationale
samenwerking onderlijnd. Alle ambtenaren van de Algemene administratie van de
strijd tegen de fiscale fraude moeten zich dan ook resoluut op dit aspect richten.
Concreet moet de vooropgestelde verhoging per (gewestelijke) directie en globaal
geëvalueerd worden.
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P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Implementeren van best practices uit het buitenland (doelstelling)
Toetsing en eventuele implementatie in de Algemene administratie van de strijd
tegen de fiscale fraude van in analoge buitenlandse eenheden (IRS, FIOD, DNEF, …)
toegepaste best practices.
De bedoeling is elders met succes uitgewerkte praktijken in de bestrijding van de
grootschalige fraude te identificeren, te vergelijken met onze eigen aanpak en
eventueel in België te implementeren. Concreet houdt zulks een vergelijking van
binnen- en buitenlandse modus operandi voor analoge fraudezaken in. Alzo kunnen
steeds betere werkmethoden aan de betrokken ambtenaren worden aangereikt.
Hier dienen de daadwerkelijk geïmplementeerde aan de weerhouden best practices
te worden getoetst.
 Verhogen van bank- en financiële onderzoeken (doelstelling)
De in alle fiscale wetboeken voorziene mogelijkheden inzake bank- en financiële
onderzoeken, met soms belangrijke nuanceringen, zijn onvoldoende gekend bij de
taxatieambtenaren van de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude en worden alleszins ontoereikend aangewend.
Het hier nagestreefde objectief behelst de uitgesproken sensibilisering van de
medewerkers van de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude op
de opportuniteit van dit type van onderzoekingen. Financiële stromen dienen immers
getoetst aan de boekhoudkundige verwerkingen teneinde de economische realiteit
te achterhalen. Ter zake zullen intern specifieke infosessies worden georganiseerd.
P02. Een cent raal aangestuurd risicobe heer met aandacht o p pre ventie,
controle en vervolging
 Invoeren preventieve risicoanalyse (doelstelling)
Accentuering preventieve risicoanalyse teneinde fiscale malversaties (bv. onterechte
teruggaven, opbouw niet transparante structuren, …) meteen in de kiem te smoren.
Het hier nagestreefde doel betracht de uitbouw van fraudemogelijkheden tijdig te
verhinderen en te zorgen voor een betere inschatting van de al dan niet te selecteren
dossiers. Zulks houdt derhalve een betere ondersteuning van de taxatiediensten in.
Het aantal uit de preventieve risicoanalyse opgestarte dossiers moet dan ook
verhoogd worden.
 Verhogen van de inningsgraad eigen inkohieringen (doelstelling)
Waarborgen maximale inningmogelijkheden van de op initiatief van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude ingekohierde en ingevorderde
bedragen.
De vooropgestelde optimalisatie inzake de effectieve betaling en recuperatie van de
door de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude vastgestelde
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verschuldigde sommen houdt een echte inningstrategie in. Zulks veronderstelt het
verrichten van specifieke benaarstigingen (vermogensonderzoek, vermijden
organisatie insolvabiliteit, …), bij voorkeur voorafgaandelijk en ten laatste bij het
opstarten zelf van het fraudedossier. Bedoelde activiteiten dienen getoetst op grond
van de met productieve resultaten afgesloten bundels.
 Uitbreiden van de geïnformatiseerde E-Audit controles (doelstelling)
Geconfronteerd met de steeds voorschrijdende informatisering van de gebruikte
boekhoudpakketten, spreekt het voor zich dat de fiscale ambtenaren voortdurend de
laatste evolutie inzake e-audit technieken blijven opvolgen. Zulks houdt niet alleen
het organiseren van specifieke vormings- en bijscholingscursussen in maar, minstens
even belangrijk, de mogelijkheid om de opgedane kennis meteen aan de praktijk te
toetsen.
 Controleactie ter bestrijding van de fraude met BTW-teruggaven op internationaal
vlak (doelstelling)
Concreet werd vastgesteld dat de middels BTW-aangiften verrichte aftrekken en
punctuele verzoeken gevorderde teruggaven, welke zich op het internationale vlak
situeren, vaak niet en alleszins veel te weinig worden gecontroleerd.
Concreet gaat het om de onrechtmatige aanwending van de vrijstellingsregeling
CP42, de oneigenlijke aanwending van de regeling van de aansprakelijke
vertegenwoordiger (globale nummers 796) en de dubbele aanvraag tot recuperatie
van de BTW (én via de aangifte van een vaste inrichting én via een teruggave op
grond van bijvoorbeeld de 8ste Richtlijn.
 Aanpak via belastingparadijzen verrichte handelingen (nieuw project)
Ter zake dient binnen de FOD Financiën een specifieke task force te worden
opgericht welke zich concreet zal toeleggen op het uitwerken van een
gecoördineerde strategie inzake de aanpak van de via fiscale paradijzen verrichte
handelingen met frauduleus karakter. Zulks houdt in eerste instantie een
diepgaande analyse van bedoelde financiële verrichtingen in.
P03. Gepaste behee r- en management inst rumenten (Managementcyclus,
Performantiemanage ment,
uniform
en
algemeen
to egepaste
projectmethodologie, Bedrijfsprocessenmanagement…)
 Actualiseren en leren werken met BSC (doelstelling)
Hier is het de bedoeling de BSC daadwerkelijk te gebruiken in de operationele
aansturing en opvolging van de ondernomen acties.
Hiertoe dienen het opzet en de werking van de BSC toegelicht tijdens het voor de
leidinggevende ambtenaren van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude bestemde strategisch seminarie van mei 2010. Eens gelanceerd, is er
een maandelijkse opvolging vereist. Dit alles houdt ook een jaarlijkse herziening van
de aangewende KPI’s in.
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M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 Actualiseren van de functiebeschrijving in het kader van de nodige rekruteringen
(doelstelling)
De aan de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude verbonden
medewerkers moeten aan specifieke profielen beantwoorden.
Teneinde de leidinggevende ambtenaren de zekerheid te geven dat hun
respectievelijke medewerkers over de juiste profielen beschikken dienen deze niet
alleen nauwkeurig worden opgemaakt maar tevens, al naargelang van de
noodwendigheden, te worden geactualiseerd. In het kader van de vooropgestelde
Vijfde Directie (zie project i, ii, infra) werden alzo 18 (niveau A) en 6 (niveau B)
functies weerhouden welke allen aan een concreet profiel moeten beantwoorden.
 Uitbreiding personeelsbestand buitendiensten (doelstelling)
Als enige eenheid binnen de FOD Financiën wordt een concrete uitbreiding van het
bestand van de buitendiensten van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude van thans ongeveer 485 tot 622 medewerkers (effectieven) voorzien.
Zulks blijkt niet alleen uit de gevalideerde Coperfin processen maar tevens expliciet
uit diverse beleidsverklaringen en uit het eindverslag van de Parlementaire
onderzoekscommissie naar de grootschalige fraude (cf. aanbeveling nr. 32 – DOC 52
0034/004, p. 254).
In dit kader dient in de loop van 2010 een eerste contingent van 40 bijkomende
wervingen te worden gerealiseerd. Deze oefening zal telkens in 2011 en 2012
worden herhaald.
Oorspronkelijk voorzien in het kader van de opmaak van de 2010-2011 begroting,
werd op politiek niveau beslist dit item in een aparte interkabinet werkgroep onder
te brengen.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Vormen van de nieuwe personeelsleden (doelstelling)
Eens tewerkgesteld binnen de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude moeten de nieuwe medewerkers een gepaste vorming krijgen.
Concreet gaat het om een vierdaagse opleiding waarbij ervaren ambtenaren van de
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude de nieuwkomers
wegwijs maken in een brede waaier van activiteiten (selectie en aanpak dossiers,
internationale samenwerking, wisselwerking met gerecht en andere departementen,
wetgevende insteek, controlemogelijkheden, …).
Alle nieuwkomers (via werving en terbeschikkingstelling) moeten zich immers bewust
zijn wat van hen verwacht wordt in hun nieuwe werkomgeving.
Telkens een bepaald kwantum, zijnde 20, van nieuwe collega’s wordt bereikt, wordt
alsdan bedoelde opleiding georganiseerd.
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 Samenstellen van gemengde controleteams (doelstelling)
Al naargelang van de noodwendigheden onmiddellijke opstarting van gemengde
controleteams ongeacht de geografische en functionele aanhechting van de
betrokken medewerkers.
De gestructureerde aanpak van omvangrijke fraudezaken met over diverse regio’s en
taalgroepen verspreide deelnemers (ondernemingen, raadgevers, …) kan alleen maar
baat vinden bij de onverwijlde samenstelling van gemengde controleteams. Hierbij
dient rekening gehouden met de nodige specialisaties al naargelang van de aard en
de moeilijkheidsgraad van betrokken fraudezaken. De doorlooptijd inzake de
samenstelling van zulke teams, welke geschiedt op de centrale administratie, moet
maximaal ingekort worden.
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 STIR Fraude (lopend project)
Samen met controle en opsporingen vormt STIR-Fraude lot 3 van STIRONDERNEMINGEN.
Concreet gaat het om de uitwerking van een beheersinstrument (workflow,
documenten, …) ten behoeve van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude en de controlecentra. Ter zake werd binnen de Algemene administratie
van de strijd tegen de fiscale fraude een specifieke werkgroep opgericht.
ProjectMaster: STIR Ondernemingen Lot 3: B&I-00332
 STIR-INT (lopend project)
Het project beoogt de ontwikkeling van een ‘multi workflow’, generiek en centraal
systeem voor internationale gegevensuitwisseling.
ProjectMaster: STIR INT: B&I-00344
M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Uitbreiden en verdelen van relevante informatiebronnen (doelstelling)
Mede gelet op de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude en het onderliggend
gevaar voor verlies van de nodige expertise, is het noodzakelijk om diverse
initiatieven inzake kennisdeling te treffen.
Concreet wordt hierbij gedacht aan de terbeschikkingstelling van geactualiseerde
informatiebronnen inzake boekhoudprogramma’s, controlemethodologie, relevante
wetgevende initiatieven, …). Teneinde in dit domein de populatie van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude maximaal te bereiken moeten
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verschillende initiatieven (uitbouw netwerk inzake kennisdeling, actualisatie
intranetsite en eigen handleiding, …) worden ontwikkeld.
 Permanent actualiseren van grootschalige fraude fenomenen (doelstelling)
Een administratie als de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
is verplicht voortdurend waakzaam te blijven voor de opsporing van nieuwe
fraudemechanismen.
Verschillende facetten, zoals een fundamenteel gewijzigde wetgeving (niet alleen in
het fiscale domein), de door bepaalde auditkantoren uitgebrachte
optimalisatiestructuren, de uit het buitenland overgewaaide praktijken, … kunnen
hier aan de grondslag van liggen. Alle eenheden binnen de Algemene administratie
van de strijd tegen de fiscale fraude zijn hierbij betrokken en dienen hun bevindingen
ter evaluatie over te maken aan een specifieke onder de hoede van de centrale
administratie geplaatste werkgroep.
 Uitbouwen Internet Service Center (ISC) (nieuw project)
De uitbouw van een volwaardig internet service laboratorium is noodzakelijk om de
middels dit medium verrichte handelingen concreet te kunnen opvolgen.
De opkomst van nieuwe maatschappelijke fenomenen brengt immers niet steeds een
even correcte toepassing van de vigerende regelgeving met zich mee. De explosie
van de internethandel is hier een typisch voorbeeld van. Elektronisch verrichte
handelingen moeten evenwel dezelfde fiscale behandeling ondergaan als de via
traditionele kanalen verrichte verkopen. Concreet komt het erop aan om aan de
fiscus onttrokken verrichtingen (valse particulieren, verdoken handelingen,
schijnzelfstandigen, …) in kaart te brengen en te regulariseren.
Het doelpubliek van beoogd centrum zijn niet alleen de diensten van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude maar tevens de collega’s van de
AOIF, D&A, economische en sociale zaken, … voor hun respectievelijke materies.
ProjectMaster: Uitbouw Internet Service Center (ISC): Business Case 18
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Kantelen van de vier gewestelijke directies (lopend project)
De bijdrage aan deze KSF ligt hoofdzakelijk op het luik inputbeheer (proces 23) en de
implementatie van de voor de dossier- en zakenbehandeling specifiek uitgetekende
werkmethoden (processen 24 en 25).
De terecht vooropgestelde rechtszekerheid houdt onder meer de uniforme aanpak
van fraudezaken in. Hiertoe werden specifieke werkprocessen uitgewerkt welke op
gelijke wijze in de vijf directies van de Algemene administratie van de strijd tegen de
fiscale fraude moeten worden toegepast. Daarenboven wordt elk van deze directies
volgens een strikt identiek organigram georganiseerd. De kanteling zelf is gepland
voor 01.06.2010.
ProjectMaster: Buitendiensten BBI: B&I-00333
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 Oprichten van de Vijfde Directie (lopend project)
De oprichting van de nieuwe Vijfde Directie kadert in de noodzaak voor de
onmiddellijke en geïntegreerde aanpak van grootschalige fraudefenomenen met
internationale impact.
Carrouselfraude is hier een typisch voorbeeld van maar bedoelde directie zal zich
hier niet uitsluitend toe beperken en tevens andere gelijkaardige fraudetypologieën
aanpakken. Haar actiedomein zal in principe het ganse grondgebied bestrijken.
Snelheid van uitvoering, zowel proactief als repressief, eenheid van leiding en
coördinatie zijn ter zake dan ook de sleutelwoorden.
Concreet gaat het om de operationele groepering van omvangrijke fraudezaken in
een nationaal centrum met een bijzondere opdracht.
Onder voorbehoud van een eenduidig standpunt van de hogere overheid inzake
taalkader en juridische structuur wordt 01.06.2010 als datum voor de oprichting van
deze nieuwe directie naar voren geschoven.
ProjectMaster: Vijfde directie: B&I-00057
 Opzetten van een goed functionerende operationele PMO binnen de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude (nieuw project)
Realiseren binnen de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
van een goed functionerende operationele PMO waarbinnen de rollen op het vlak
van projectbeheer, veranderingsbeheer en procesbeheer ingevuld worden teneinde
het operationele plan van de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen.
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d. De Algemene administratie van de inning en de invordering
In de visie van de Algemene administratie van de inning en de invordering staat de
modernisering van inning en invordering centraal wat tot het verhogen van de efficiëntie,
effectiviteit en rentabiliteit van de innings- en invorderingsacties zal leiden. Deze visie wordt
gerealiseerd door het invoeren van de nieuwe informatica tools, het uniformiseren en
standardiseren van de werkmethodes en het invoeren van nieuwe organisatiestructuren. Het
invoeren van de nieuwe organisatiestructuren, processen en hulpmiddelen komt
daarenboven tegemoet aan de principes die zijn vastgelegd in Coperfin.
De belangrijkste uitdagingen waarmee de Algemene administratie van de inning en de
invordering wordt geconfronteerd moeten dan ook in de context van de modernisering
worden geplaatst. Immers, door de automatisering van de inning- en invorderingsactiviteiten
zullen de minder complexe inningstaken worden geautomatiseerd en zullen de medewerkers
worden ingezet voor de meer complexe invorderingsacties. Daardoor is het nodige om over
hoog gekwalificeerde medewerkers te beschikken met een ruime expertise in dit verband.
Tenslotte is het belangrijk om een equipe binnen de Algemene administratie van de inning
en de invordering, een zogenaamd operationeel PMO, te belasten met de ondersteuning bij
de realisatie van de projecten en het doorvoeren van de veranderingen op het terrein om op
die manier de nodige projectexpertise en –begeleiding te ontwikkelen.
De nieuwe informatica tools worden gerealiseerd door de projecten rond STIMER. Daarbij is
STIMER de hoeksteen van het systeem voor geïntegreerde verwerking dat instaat voor de
Inning, Invordering en de Boekhouding. De realisatie van de eerste fase van STIMER is gestart
in 2007 en zal tot de eerste vernieuwing op het terrein leiden in 2010 door het uitrollen van
de modules S/C, RV en AV. STIMER speelt een belangrijke rol in het faciliteren van de
uniforme en gestandaardiseerde manier van werken voor de inning- en invorderingtaken.
Daarom worden samen met de STIMER modules de nieuwe werkmethodes uitgetekend en
gerealiseerd. Waar nodig wordt de organisatiestructuur aangepast om een optimale invulling
te geven aan de nieuwe werkmethodes.
De aanpassing van de organisatiestructuur omvat het oprichten van een Nationaal
Inningcentrum (CNP) en een Nationaal Invorderingcentrum (CNR) in 2010. Beide zullen
gradueel worden opgestart samen met de STIMER modules en door het herorganiseren van
bestaande organisatiestructuren, waarbij de werkmethodes worden geëvalueerd en
gestandaardiseerd.
Ten slotte zullen we in 2010 eveneens van start gaan met de oprichting van de 14 regionale
invorderingscentra. Hierdoor zal het principe van de “enige leiding” ook toepassing vinden in
de huidige operationele diensten (buitendiensten van de sectoren DB en BTW). Deze
beweging omvat de integratie van de juridische cellen Directe Belastingen en de diensten
gedingen van de gewestelijke directies BTW ter ondersteuning van de Ontvangers in de
behandeling van rechtsgedingen en het ontwikkelen van offensieve invorderingsacties
(project FUDJI). Dit zal dubbel werk vermijden en leiden tot een centralisering van de kennis,
een uniformisering van de werkmethodes en efficiëntere invorderingacties.
Door het realiseren van de verschillende vooropgestelde initiatieven voor 2010 zal de
Algemene administratie van de inning en de invordering een belangrijke bijdrage leveren tot
verschillende KSF voor de FOD Financiën.
Ghislain Vandercapellen
Administrateur-generaal a.i.
Algemene administratie van de inning en de invordering
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i. Missie
De Algemene administratie van de inning en de invordering is verantwoordelijk voor een
juiste en snelle inning van de belastingen. De entiteit staat tevens in voor een optimale
invordering om de ‘gelijkheid’ ten overstaan van de belastingen te verzekeren.
Daartoe moet snel worden tussengekomen bij de terugvordering van recente en opeisbare
schulden en moeten specifieke invorderingsacties worden ondernomen tegenover de
schuldenaars die zich van hun verplichtingen willen onttrekken of die pogen om insolventie
te organiseren. Hierbij worden de niet invorderbare schulden opgespoord aan de hand van
solvabiliteitsanalyses.
De Algemene administratie van de inning en de invordering draagt aansluitend de fiscale
inkomsten over aan het respectievelijke beleidsniveau. De entiteit verzekert de
dienstverlening met betrekking tot de inning en de invordering aan de burger.

ii. Visie
Het uniformiseren van de invordering voor alle belastingen en het moderniseren ervan op
het vlak van informatica hulpmiddelen, werkmethoden en organisatiestructuur nemen een
centrale plaats in binnen de strategie van de Algemene administratie van de inning en de
invordering.
Het opdelen van de inning en invorderingactiviteiten en het uitbouwen van de invordering
tot een specifiek vak sluiten hierop aan. De uiteindelijke betrachting is de Algemene
administratie van de inning en de invordering uit te bouwen tot het grootste
invorderingsbedrijf in België inzake fiscale en niet-fiscale schulden.
De entiteit stelt zich tot doel om de maatregelen van het budgettair conclaaf 2010 – 2011
binnen haar bevoegdheidsdomeinen te vertalen in concrete projecten of
organisatiedoelstellingen:








Invordering van de verkeersbelasting door politie en douane
Invordering van personenbelasting internationaal
Invorderingsprocedure voor de bedrijfsvoorheffing
Een meer proactieve aanzuivering van de rekening courant BTW
Databank betreffende fiscale schulden ten bate van onroerende werken
Unieke ontvanger
Oprichten van een nationaal invorderingcentrum
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iii. SWOT – analyse

Uit de SWOT analyse blijkt dat de huidige sterkte van de entiteit vooral ligt in het correct
uitvoeren van de kernactiviteiten van inning en invordering. Hiervoor kan een beroep
worden gedaan op de inzet van de medewerkers om binnen de bestaande omgeving –
organisatie, processen en ondersteunende applicaties – een correcte inning en invordering te
realiseren.
Door de gedecentraliseerde As-Is organisatie en een beperkte standaardisering van de
processen wordt er binnen de verschillende ontvangstkantoren op verschillende manieren
gewerkt. Dit resulteert in een variërende performantie per kantoor en/of gewestelijke
directie, verschillende behandeling van dossiers en verschillende benaderingen van de
burger. Daarnaast wordt momenteel een groot aantal dossiers manueel afgehandeld, zowel
voor inning- als invorderingactiviteiten en worden ook nog een aantal taxatietaken verricht.
De projecten en organisatiedoelstelling binnen de Algemene administratie van de inning en
de invordering hebben een sterke focus op het verbeteren van de efficiëntie en de
effectiviteit door automatisering. Deze automatisering sluit nauw aan bij het uitrollen van de
een nieuwe, gecentraliseerde organisatie die op een uniforme en gestandaardiseerde manier
zal werken. Door de invoering van nieuwe ICT-tools zullen de minder complexe inningstaken
worden geautomatiseerd en zullen de medewerkers worden ingezet voor de verwerking van
de meer complexe invorderingstaken. Daarvoor is er een sterke nood aan hoog
gekwalificeerde medewerkers.
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De belangrijkste bedreigingen voor de Algemene administratie van de inning en de
invordering zijn gerelateerd aan de automatisering en de standaardisering van de manier van
werken. De geïntegreerde verwerking van inning en invordering kan maar worden ingevoerd
als er een uniforme wetgevende basis bestaat.
Om een efficiënte inning en invordering mogelijk te maken worden de processen voor de
geïntegreerde verwerking van alle belastingen gestandaardiseerd. De As-Is verdeling van de
inning- en invorderingtaken op basis van de DB en BTW, vormt een bijkomende complexiteit
in het standaardiseren van de inning- en invorderingprocessen.
De Algemene administratie van de inning en de invordering bevindt zich als schuldeiser in
een concurrentiële positie doordat de invorderaars vaak worden geconfronteerd met andere
schuldeisers. Door een optimale doorstroming van de informatie en beschikbaarheid van een
balans van schulden en tegoeden, als één van de objectieven van Stimer, kan de FOD
Financiën echter een optimale compensatie realiseren tussen schulden en tegoeden.
De automatisering van de inning- en invorderingtaken door Stimer zal uiteindelijk resulteren
in een meer efficiënte en effectieve manier van werken doordat de een betere
informatiedoorstroming, selectie op basis van risicoanalyse en het faciliteren van een
gestandaardiseerde manier van werken.
Momenteel staat de Algemene administratie van de inning en de invordering mede in voor
de heffing, inning en invordering van diverse regionale taksen, zoals de verkeersbelasting,
taks op Spelen en Weddenschappen, ... Deze regionale taksen vertegenwoordigen een
relatief klein bedrag met een hoge inningkost. Door de overdracht van de verwerking van
deze regionale taksen naar de gewesten, kan de Algemene administratie van de inning en de
invordering de vrijgekomen middelen bijkomend inzetten en zich concentreren op de
kernactiviteiten: de inning en invordering van de fiscale en op termijn niet-fiscale schulden.
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
 Mermoz (project)
Het ter beschikking stellen, via intranet, van het geheel aan officiële documenten
inzake BTW en het bieden van een (zo veel mogelijke) automatische invulling op basis
van de beschikbare broninformatie met het oog op het faciliteren van de gedwongen
invorderingsacties.
 Digilist (project)
Optimalisatie van de Digilist Directe Belastingen en de ontwikkeling van een
gelijkaardige toepassing met betrekking tot de invordering van BTW-schulden.
 Opzoekingsmotor Belgisch Staatsblad (project)
Het automatisch ter beschikking stellen aan de ontvangers van de informatie uit de
bijlagen aan het Belgisch Staatsblad (falingen, collectieve schuldregeling, …) en de
automatische invoeging van een memofiche binnen 180b/Aut.
 Eurovignette (project)
Het verder uitbouwen en optimaliseren van de toepassing inzake de aanmaak en
inning van het (‘elektronisch’) eurovignet voor Belgische en buitenlandse vervoerders
met het oog op een efficiëntere wegcontrole.
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 Balans van schulden en tegoeden (project)
De ontwikkeling van een toepassing en de aanpassing van de reglementaire
beschikkingen teneinde de fiscale balans van iedere belastingplichtige te kunnen
opstellen met het oog op de compensatie (zonder formaliteiten) tussen schulden en
tegoeden en het tijdig nemen van bewarende maatregelen. In 2010 worden de
werkzaamheden inzake de lijst 678bis overgedragen van de BTW-administratie aan
de Algemene administratie van de inning en de invordering wat een betere verdeling
toelaat van de taken tussen enerzijds de inning en anderzijds de invordering.
 Zacheus (project)
De ontwikkeling van een toepassing voor de gegevensuitwisseling met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waarbij in 2010 de uitwisseling ’werkgeversinkomsten’ wordt opgestart.
 ONVA (project)
Het voeren van een analyse (technische en wettelijke aspecten) met betrekking tot
de gegevensuitwisseling met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de eventuele
integratie binnen de ‘Zacheus’-toepassing.
K02. Uitbouwe n volwaardige mult ikanaal die nstverle ning
 Crassus (project)
Het realiseren van een gemeenschappelijke toepassing die gebruikers toelaat om, op
basis van het ondernemingsnummer, de bestanden van de FOD Financiën en van de
Sociale zekerheid te consulteren voor het vaststellen van fiscale schulden van
dienstverleners (uitvoering van een maatregel van het plan Devlies tegen de sociale
fraude).
K03. Verzekere n van de privacy
 Oprichten van een cel IAM binnen de Algemene administratie van de inning en de
invordering (project)
Teneinde de toegangsrechten tot de toepassingen bij de ingebruikstelling van de
eerste modules van STIMER voor te bereiden, is een cel IAM opgericht binnen de
Algemene administratie van de inning en de invordering teneinde :
•
•

een gecentraliseerd, coherent en consistent beheer van de toegangsrechten tot
de toepassingen (en in het bijzonder tot STIMER) te verzekeren op basis van
IAM-tabellen
het coördineren van het dagelijks beheer van de IAM-tabellen binnen de
administratie
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Dit ‘unieke loket’ met betrekking tot toegangsrechten verzekert eveneens het
naleven van de regels opgesteld door de ‘Privacy’-werkgroep van de FOD Financiën,
die als bewaker van de wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer geldt binnen de
FOD.
De IAM-cel heeft de toegangstabellen met betrekking tot de toepassing S/C
afgewerkt. In 2010 zullen prioritair de toegangstabellen voor de modules RV en VA
worden opgesteld.
P02. Een cent raal aangestuurd risicobe heer met aandacht o p pre ventie,
controle en vervolging
 Doelgroepenstrategie Invordering (project)
In de loop van het jaar 2010 zijn een aantal doelgerichte invorderingsacties gepland
die zullen worden geïmplementeerd in de betrokken operationele diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedure Uitvoerend beslag op onroerend goed
Internationale invordering – Deens model
Procedure Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag op verloningen – doelgroep
ambtshalve geschrapte belastingschuldigen op basis van de RSZ gegevens
Invorderingsactie op Delaware – Ltd – vennootschappen
Invorderingsactie “Fictieve maatschappelijke zetels”
Procedure Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag in handen van SODEXO –
uitgever van dienstencheques
Herhaling Procedure Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag in handen van
klanten
Invorderingsactie “Jonge ondernemingen met aanzienlijke schulden”

M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 Initiatieven ter bevordering van het aantal hoog gekwalificeerde medewerkers
(doelstelling)
Hoog gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor voor een efficiënte en
effectieve invordering. Immers door de automatisering van manuele taken zullen
medewerkers worden ingezet op meer complexe invorderingstaken die een
diepgaande kennis vereisen.
Verschillende bestaande initiatieven zullen in 2010 worden verder gezet:
•
•
•

•

Op basis van de Coperfin plannen en de beschikbare personeelsenveloppe
worden enkel niveaus A en B aangeworven
Een verdeling van de beschikbare middelen tussen de verschillende gewestelijke
directies op basis van het werkvolume
De organisatie van doelgerichte vormingscursussen in samenwerking met
vertegenwoordigers van de gewestelijke directies. Deze cursussen focussen op
een pragmatische invulling en leunen dicht aan bij de werkelijk noden op het
terrein
Deelname aan internationale seminaries zoals Fiscalis, ...
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M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 STIMER – ‘beslagen en overdrachten’ (project)
Het realiseren van de gecentraliseerde verwerking van alle beslagen en overdrachten
op een uniforme manier doorheen de administraties door het oprichten van een
nieuwe dienst als onderdeel van het Nationale Inningcentrum en het implementeren
van ondersteunende software.
Dit project is opgestart en is in lijn met Coperfin. Daarbij is de volgende planning
vooropgesteld:
•
•
•

Uitrol van de nieuwe organisatie is afhankelijk van de uitrol van ICT
Uitrol voor nieuwe Ingave Q1 2010
Uitrol voor de migratie Q1 2010

Er wordt vooropgesteld dat alle beslagen en overdrachten einde 2010 worden
gecentraliseerd en centraal worden verwerkt met eventueel het semigeautomatiseerde doorsturen naar andere entiteiten.
ProjectMaster: FIN-00027 v1
 STIMER – fase 1 ‘voorafbetalingen’ (project)
Het realiseren van de behandeling van de voorafbetalingen en integratie in het DU.
De behandeling omvat het beheren van de belastingplichtige die voorafbetaling
uitvoeren, het beheren van de terugbetaling van de VA en het ter beschikking stellen
van de informatie over VA aan de applicatie ter berekening van de belastingen.
Stimer VA automatiseert de verwerking van de betaling (met gestructureerde
mededeling).
Dit project is opgestart en is in lijn met Coperfin. De graduele uitrol start in Q1 2010
waarbij een parallel verwerking is voorzien tot Q3 2010.
De voorafbetalingen van de laatste vervaldag van 2010 zullen worden verwerkt met
STIMER VA.
ProjectMaster: FIN-00030 v1
 STIMER – fase 1 ‘roerende voorheffing’ (project)
Het realiseren van de behandeling en integratie in het DU van de aangifte voor
roerende voorheffing en belasting op de werknemersparticipatie. De automatische
behandeling omvat de verwerking van het vastgestelde recht en betaling in de
boekhouding, automatische verzending van een rappel bij niet betaling. De aangifte
kan via verschillende kanalen worden ingediend, op elektronische wijze of via een
web applicatie.
Dit project is opgestart en is in lijn met Coperfin. De uitrol start in Q1 2010.
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Er wordt vooropgesteld dat alle aangiftes RV in 2010 via het web of op elektronische
manier worden verwerkt, waarbij papieren aangiftes worden ingegeven door de een
ambtenaar.
ProjectMaster: FIN-00035 v1
 STIMER – Transversale modules (project)
Het realiseren van de transversale modules DU, Inning, terugbetaling et invordering,
aanvragen en geschillen.
ProjectMaster : FIN-00026, FIN-00351, FIN-00352, FIN-00353, FIN-00029
 STIMER – modules 2° fase (project)
De 2° fase van STIMER omvat o.a. de volgende modules: ICPC, interface STIPADSTIMER, Bedrijfsvoorheffing, niet periodieke BTW, verkeersbelasting, Onroerende
Voorheffing en de gewestelijke belastingen.
De werkzaamheden zijn gestart in 2009 en worden in 2010 verder gezet.
ProjectMaster: FIN-00031 (ICPC) – andere zijn nog te definiëren.
 e-Notariaat (project)
Het project beoogt in 2010 hoofdzakelijk de ontwikkeling van een interface met
ANNUCOMP in het kader van de fiscale notificaties en de analyse voor de integratie
binnen STIMER.
 e-Deurwaarder (project)
Realisatie van een platform met de gerechtsdeurwaarders voor het elektronisch
uitwisselen van informatie in het kader van een toegekende opdracht.
 FUDJI (project)
De integratie van de juridische cellen Directe Belastingen en de diensten gedingen
van de gewestelijke directies BTW ter ondersteuning van de Ontvangers in de
behandeling van rechtsgedingen en het ontwikkelen van offensieve
invorderingsacties.
Er wordt vooropgesteld om deze doelstellingen te realiseren tegen Q2 2010.
ProjectMaster: FIN-00396 v1
M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Invordering van schadevergoedingen en interesten (project)
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Het uitwerken van een wijziging van het reglementair kader zodat de ontvangers van
belastingen verantwoordelijk worden voor het volledige dossier met inbegrip van de
invordering van schadevergoedingen en interesten.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Nationaal Inningcentrum (project)
Het realiseren van een nationaal inningcentrum bestaande uit een centrale
inningdienst en lokale antennes, die via de gestandaardiseerde werkprocedures
werken. Deze werkprocedures zijn gebaseerd op een geharmoniseerde en uniforme
reglementering met als doel een maximale inning en een het verhogen van de
efficiëntie en effectiviteit van de inningacties. Het nationaal inningcentrum is een
motiverende omgeving voor de medewerkers en verhoogt de dienstverlening naar de
burger.
CNP is uitgetekend binnen Coperfin en de splitsing tussen inning en invordering is
een van de belangrijke principes voorgezet in de Coperfin plannen.
Er wordt vooropgesteld dat het CNP gradueel wordt uitgebouwd vanaf Q1 2010
naarmate de modules van STIMER in productie gaan. Focus ligt op de aanstelling van
de directeur van het centrum die zal belast worden met de uitrol van de
verschillende STIMER modules in het CNP.
ProjectMaster: FIN-00043 v1
 Nationaal Invorderingcentrum (project)
Het realiseren van het principe van “Unieke ontvanger” voor alle fiscale en nietfiscale schulden in de invorderingcentra, door middel van een meer efficiënte
organisatiestructuur en door gebruik te maken van risicobeheer.
Het Nationaal Invorderingcentrum is een centraal invorderingcentrum dat instaat
voor:
•
•
•

Invorderingsacties voor aanslagen gevestigd door de diensten van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
Invorderingsacties voor aanslagen gevestigd op internationaal vlak
Invorderingsacties voor aanslagen gevestigd in de pijler Grote Ondernemingen

In 2010 zal het Nationaal Invorderingcentrum worden opgericht met als onderdeel de
cel Kasgeldvennootschappen , de diensten Interne Bijstand Inzake Invorderingen en
de ontvangkantoren belast met de invordering van aanslagen lastens niet inwoners.
Daarbij zal de cel kasgeldvennootschappen verder worden uitgebouwd naar alle
aanslagen die door de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
zijn gevestigd.
Er wordt vooropgesteld dat het Nationaal Invorderingcentrum wordt gerealiseerd
vanaf Q2 2010.
ProjectMaster: FIN-00395 v1
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 Integreren van het operationeel PMO (project)
In het kader van de opvolging van de moderniseringsprojecten en van het strategisch
plan van de Algemene administratie van de inning en de invordering is het essentieel
dat de dienst ‘Operationeel PMO’ de Administrateur-generaal en de verschillende
projectleiders kan bijstaan inzake aansturing, beheer en begeleiden van het
verandertraject van de entiteit.
Daarom wordt in 2010 een dienst ‘Operationeel PMO’ formeel ingericht met
volgende kernopdrachten:
•
•
•
•
•

Opnemen van mogelijke projectvoorstellen, bij het identificeren van de
businessbehoefte, om het management toe te laten deze te prioriteren
De projectteams ondersteunen met het oog op een optimale voortgang van de
projecten
Het coördineren van de verschillende projecten gedurende hun volledige
levensloop
Het verzekeren van een regelmatige rapportering over de projecten aan het
management
Het voorstellen van te volgen methoden (standaarden) en goede praktijken aan
de verschillende projectleiders

Het Operationeel PMO zal nauw samenwerken met de Stafdienst voor strategische
coördinatie en communicatie (niveau N) om te verzekeren dat de door de entiteit
nagestreefde doelstellingen in overeenstemming zijn met de strategische
doelstellingen van de FOD Financiën.
In deze context zal bijzondere aandacht worden gegeven aan het aanvullen van de
gegevens binnen ProjectMaster, de toepassing die een gestructureerde opvolging
van de projecten op de verschillen hiërarchische niveaus binnen de FOD mogelijk
maakt.
Anderzijds zal binnen het Operationeel PMO een cel ‘veranderbeheer’ worden
opgericht om een correcte implementatie van de projecten op het terrein te
waarborgen. Deze cel zal nauw samenwerken met de verschillende projectleiders en
zal waken over de betrokkenheid van de verschillende operationele diensten
beïnvloed door de veranderingen.
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e. De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
Zoals de overige entiteiten binnen de FOD Financiën werkt de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie reeds sedert enkele jaren aan een modernisering van haar
basisapplicaties en - in eenzelfde beweging - ook aan de optimalisering van haar
kernprocessen. Het jaar 2010 wordt een scharnierjaar in die modernisering: Samen met de
implementatie van het eerste resultaat van de ICT-ontwikkelingen (geconcentreerd rond het
project STIPAD), zullen ook de organisatiestructuur en de interne processen worden
bijgesteld. Dit wordt een belangrijke uitdaging voor de entiteit. Een goede aanpak van het
veranderbeheer zal hierbij cruciaal zijn. Hoe dan ook, de operationalisering van STIPAD moet
ons toelaten om maximaal de vruchten te plukken van lange en belangrijke inspanningen.
Naast de operationalisering van eerdere investeringen willen we ons in de loop van 2010
focussen op twee belangrijke stappen in ons moderniseringstraject: enerzijds de verdere
optimalisering van het beheer van de geografisch gerelateerde patrimoniumgegevens
(geconcentreerd rond het project CADGIS) en anderzijds de conceptuele uitwerking van een
uitwisselingsplatform of kruispuntdatabank voor patrimoniumdocumentatie (via een
voorstudie ‘kruispuntdatabank’).
Het moderniseringstraject mag onze aandacht evenwel niet doen afdwalen van onze missie:
“via het verwerven en verstrekken van patrimoniale informatie (documentaire opdracht)
rechtszekerheid bieden in het kader van de juridische omloop van onroerende goederen,
financiële en andere middelen verlenen zodat aan de collectieve noden kan worden voldaan,
daadwerkelijke assistentie te verlenen bij de uitvoering van rechterlijke beslissingen”.
Vandaar dat naast deze toekomstgerichte inspanningen er in 2010 vooral werk gemaakt
wordt van een verbeterde aansturing van de entiteit als organisatie (opstart beheerscyclus
en aangepaste collegewerking), maar ook van een betere aansturing van de projecten
(optimalisering PMO-werking) en de operationele processen (opstart BPM-cel). Hierop
aansluitend willen we in de loop van 2010 ook op het vlak van strategische en operationele
rapportering (deelname aan MPM) evolueren naar een hogere maturiteit.
Tegelijk wordt voor de AAPD ook het juist en optimaal inzetten van de beschikbare
ressources een belangrijke uitdaging. Dit laatste moet de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie toelaten om de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden te
waarborgen en waar noodzakelijk de achterstanden weg te werken. We zijn er echter van
overtuigd dat we deze doelstellingen maar met succes zullen kunnen afronden wanneer we
daarvoor kunnen rekenen op de actieve inzet van alle medewerkers.
Uit het operationeel plan 2010 blijkt dan ook de bijzondere inspanning die de Algemene
administratie van de patrimoniumdocumentatie wil leveren naar begeleiding en opleiding
van de medewerkers en het management.
D. De Brone
Administrateur-generaal
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Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie

i. Missie
De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie creëert waarde voor de
maatschappij door:
 rechtszekerheid te bieden in het kader van de juridische omloop van onroerende
goederen,
 financiële en andere middelen te verlenen zodat aan de collectieve noden kan
worden voldaan,
 daadwerkelijke assistentie te verlenen bij de uitvoering van rechterlijke beslissingen.

ii. Visie
De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wil voor haar klanten:
 de patrimoniumdocumentatie binnen een samenhangende infrastructuur
(kruispuntbank van de patrimoniale documentatie) inrichten, beheren en bijhouden,
 de enige bron van patrimoniale informatie zijn,
 de beste patrimoniumgebonden dienstverlening aanbieden.

iii. SWOT – analyse
Sterke & Zwakke punten

De sterke punten zijn:
 we beschikken over een breed aanvaarde missie en visie
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 we maken gebruik van specifieke management tools (voor de sturing van de
organisatie): boordtabellen, gesprekken, enz.
 er is een periodieke monitoring van de kerntaken en projecten
 er is een draagvlak voor het opnemen van een engagement
 er is een intern communicatiesysteem m.b.t. het operationeel en het organisationeel
beleid
De zwakke punten zijn:
 zwakke communicatie naar de stakeholders
 er is geen afstemming van de personeelsmiddelen (P&O), andere middelen (B&B,
S&L), organisatiecultuur op de operationele strategie van de AAPD
 er is geen planningscyclus aanwezig (het eerste buitengewoon college vond plaats op
5 en 6 juni)
 de werking wordt niet periodieke doorgelicht.
 geen zelfevaluatie (CAF - common assessment framework, EFQM – European
foundation for quality management).
 geen individuele doelstellingen (evaluatiecirkels).
 geen interne controle
Opportuniteiten & Bedreigingen

De belangrijkste opportuniteiten zijn:
 De groeiende behoefte aan geografische en patrimoniale data:
• die betrouwbaar, volledig en snel bijgewerkt zijn
• die gemakkelijk uitwisselbaar zijn.
Die behoefte ontstaat vanuit de meest diverse beleidsdomeinen:
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•
•
•
•
•
•

financiële markten
huisvestingsbeleid
premiebeleid
sociale voorzieningen
aanleg van nutsvoorzieningen (de ramp van Ghislenghien)
enz.

 De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie staat ten dienste van
het economisch verkeer van onroerende goederen en daarmee van een belangrijke
spil in het economisch leven en in onze welvaart.
 De vraaggestuurde informatiemaatschappij heeft 24/24 behoefte aan informatie. Dit
geldt ook voor de diverse partijen, partners en klanten waar de Algemene
administratie van de patrimoniumdocumentatie (AAPD) mee samenwerkt:
• partners van de AAPD (notarissen, landmeters, gerechtsdeurwaarders, enz.);
• klanten actief op de onroerende markt (banken, makelaars in onroerende
goederen, enz.);
• federale, regionale en lokale overheden;
• particuliere klanten (burgers & ondernemingen).
 Uiteraard moeten we dit verwezenlijken met een minimum aan administratieve
lasten en een maximale, klantgerichte integratie van de waardeketen.
 Er is een toenemende vraag naar snelle patrimoniumdiensten voor de realisatie van
diverse beleidsdomeinen.
 Tot slot is er de toenemende behoefte om de overheid te laten optreden als
regulator. Onze rol bij de uitbetaling van voorschotten van alimentatievorderingen
en de invordering ervan, de wijzigingen in de huurwetgeving zijn daar de
voorbeelden van.
De belangrijkste bedreigingen:
RZ

O&W

AC

Dom & PB

AAPD

47% *

80 %

86 %

26 %

60 %

113/243

129/162

13/14

13/34

268/453

het % van de diensten van de AAPD met een foute leeftijdspiramide.
het aantal diensten met een foute leeftijdspiramide tegenover het totaal aantal diensten

 Diensten met een foute leeftijdspiramide zijn deze waar 50% of meer van de
medewerkers ouder zijn dan 50 jaar:
• De aankoopcomités (met de medewerkers met de grootste ervaring) spannen de
kroon: 86% van de diensten hebben een omgekeerde leeftijdspiramide!
• O&W volgt met 80%
• De cijfers van RZ zijn beïnvloed door het groot aantal contractuele en tijdelijke
personeelsleden (ondermeer ROSSETTA-banen). Ook daar is de uitstroom van
kennis ongeëvenaard.
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
 In de loop van 2010 wil de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
toegang krijgen tot de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waardoor de
effectiviteit van de invorderingsacties zullen toenemen. (doelstelling)
Daarvoor zal in de loop van 2010 een gemotiveerde aanvraag aan de
Privacycommissie gericht worden en met medewerking van de Stafdienst Informatieen Communicatietechnologie een webservice ontwikkeld worden.
 Optimalisering van de invordering door de registratie en domeinen van ten onrechte
genoten werkloosheidsuitkering wegens vaststelling cumul. (project)
Dit project past in het kader van het actieplan 2008-2009 van het College voor de
strijd tegen fiscale en sociale fraude (project nr. 19).
K02. Uitbouwe n volwaardige mult ikanaal die nstverle ning
 Het optimaliseren van de externe samenwerking met alle partners in de
onroerendgoedsector door het sluiten van formele protocollen met de gebruikers en
leveranciers van de AAPD. (doelstelling)
Sluiten van een formeel protocol (uitwisseling kadastrale gegevens – en
huurcontracten) met BIV (IVU006)
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Sluiten van een formeel protocol voor de elektronische uitwisseling van alle notariële
akten. (IVU008)
 Het uitvoeren van het Project DER.Ve (DP00049) om elektronische uitwisseling van
data en documenten met de notarissen te bekomen. (lopend project)
In een eerste fase behoren de verkoopakten tot de scope , om dit daarna uit te
breiden tot andere types van akten. Het elektronisch kunnen aanleveren van de
akten betekent voor de openbaar ambtenaar een belangrijke administratieve
vereenvoudiging.
 Voorstudie van een kruispuntbank voor Patrimoniale informatie (DP-0400) (lopend
project)
Met de kruispuntbank wil de AAPD een uitwisselingsplatform creëren dat het
uitwisselen van patrimoniale gegevens efficiënter (op een gestructureerde en
gestandaardiseerde manier) maakt dan via bilaterale uitwisseling (tussen twee
externe partners).
 Externe raadpleging van de landmeterplannen. (lopend project)
Met enkele groepen externe landmeters werd een conventie gesloten. Het project
moet resulteren in een voor de externe landmeters gemakkelijke consultatie van de
database met plannen, het kadastraal plan en van elk ander document waartoe de
AAPD zich verbonden heeft in de bovenvermelde conventie.
K03. Verzekere n van de privacy
 Tegen eind 2010 moet het IAM voor patrimoniumdocumentatie operationeel zijn en
tezelfdertijd een basis gelegd zijn voor de concrete uitvoering van een privacybeleid.
(doelstelling)
Daarvoor zullen in 2010 de IAM processen en richtlijnen worden uitgeschreven;
zullen de rollen voor de applicaties Stipad, Stimer en CadGis (4000 gebruikers)
worden beschreven en ingevuld; zal voorzien worden in opleiding aan de plaatselijke
medewerkers van P&O en aan de gewestelijke directeurs en zal er gewerkt worden
aan nieuwe richtlijnen waaraan nieuwe applicaties moeten voldoen inzake IAM.
 Opstart van de cel IAM (DP-00223) (lopend project)
Om een concrete uitvoering te kunnen geven aan een privacybeleid moet de pijler
IVU voorafgaandelijk een cel IAM uitbouwen en een IAM netwerk oprichten.
K04. Een cohere nte, transparante en begrijpbare re gelgeving
 Planmatig afwerken van het plan met wetgevingsinitiatieven zodat tegen eind 2010
de AAPD beschikt over een lijst met noodzakelijke wetswijzigingen, ingeschaald naar
prioriteit. (doelstelling)
De nieuwe werkmethodes en de nieuwe aanpak van de dienstverlening jegens onze
klanten en partners vereist tal van wetgevende initiatieven. Tegen eind 2010 moet de
AAPD beschikken over een lijst met noodzakelijke wetswijzigingen, ingeschaald naar
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prioriteit en dienen er concrete voorstellen naar de beleidscel te worden gestuurd.
Het hele tijdschema is afhankelijk van de input van de diverse projecten.
K05. Een proactief communicatiebe leid om een sterk en eenduidig
imago uit te bouwen teneinde het vertrouwen van onze stakeho lders te
versterken
 Opstellen van één communicatieactieplan voor de hele AAPD. (doelstelling)
Gezien de talrijke wijzigingen in wetgeving, werkmethodes, processen en procedures
is een goede interne communicatie naar de medewerkers en de partners en klanten
absoluut noodzakelijk. Daarom zal één communicatieactieplan voor de hele AAPD
worden opgesteld en zal er voor elk initiatief dat plaats vindt in de loop van de 2de
helft van 2010 communicatieplannen worden geschreven.
P01. Invoeren van he rtekende e n meetbare kernprocessen met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 In het kader van het verbeteren van de datakwaliteit worden de business rules van
de processen doorgelicht. (doelstelling)
Om de kwaliteit van de data in onze documentatie te garanderen, is het noodzakelijk
om de processen op te lijsten en door te lichten. Hiertoe wordt voorzien in de
opleiding van een aantal medewerkers met het profiel business analist en de opstart
van de werkzaamheden tot inventarisatie en documentatie van de processen.
 Het proces ‘sluiten van protocollen’ verder projectmatig uitwerken met de interne en
externe stafdiensten en de andere pijlers. (DP00225) (project)
Bij dit initiatief wil de pijler IVU een principiële beslissing bereiken over de te volgen
procedures bij sleutelmomenten van het onderhandelingsproces.
 MEOW – Antennes (DP-00217) (lopend project)
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van nieuwe
werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de operationalisering van
Stipad. Anderzijds omvat dit project alle voorbereidingen op het terrein die moeten
toelaten om Stipad uit te rollen, inclusief de uitrol van een services organisatie en de
opvolging van de uitrol.
 RZSJ – Antennes (DP-00226) (lopend project)
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van nieuwe
werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de operationalisering van
Stipad. Anderzijds omvat dit project alle voorbereidingen op het terrein die moeten
toelaten om Stipad uit te rollen, inclusief de uitrol van een services organisatie en de
opvolging van de uitrol.
 Optimaal uitbouwen van Finshop Brussels. (lopend project)
Nu de Finshop in Brussel operationeel is geworden, moet het project geëvalueerd
worden om na te gaan in welke mate en onder welke voorwaarden de aanpak
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uitgebreid kan worden naar de overige centra over het hele land. Tot slot zal de
ontwikkelde werkwijze in Brussel input geven bij het schrijven van een
procedureboek.
 Procesmodellering patrimoniumdocumentatie. (lopend project)
Het project beoogt het volledig in kaart brengen van de processen van
patrimoniumdocumentatie en de verder verfijning ervan, in nauwe samenwerking
met de operationele BPM cel binnen de operationele PMO.
P02. Een cent raal aangestuurd risicobe heer met aandacht o p pre ventie,
controle en vervolging
 Aanleveren van patrimoniale data aan het DWH Herakles in het kader van het
programma risicobeheer van de FOD Financiën. (doelstelling)
In dit programma wordt in de loop van 2010 de release 2 “Marchandise/Goederen”,
iteratie 2 “onlichamelijke roerende goederen” uitgebouwd.
 Door toepassing van risicobeheer worden de controles op art. 53, 2° W.Reg.
geoptimaliseerd. (doelstelling)
De doelstelling omvat het definiëren van de modus operandi en het uitwerken van
een plan voor de roll out over het hele land.
 De efficiëntie van de controles (venale waarde) op het registratie- en successierecht
(woonhuizen) verhogen door de ingebruikname van het mathematisch model.
(doelstelling)
De organisatiebrede ingebruikname van het ontwikkelde mathematisch model voor
het bepalen van de venale waarde voor de selectie van de te controleren dossiers.
P03. Gepaste behee r- en management inst rumenten (Managementcyclus,
Performantiemanage ment,
uniform
en
algemeen
to egepaste
projectmethodologie, Bedrijfsprocessenmanagement…)
 De applicatie Pers[A]ssist documenteren. (doelstelling)
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de toepassing
Pers[a]ssist te documenteren. De tool faciliteert niet alleen het concrete
HRmanagment, maar laat de AAPD ook toe om conclusies op het hogere analytische
niveau te trekken.
 In de loop van 2010 gebruiken alle pijlers de cockpit van AAPD volgens de algemene
methodologische principes van MPM (B&B). (doelstelling)
Dit omvat de organisatie van informatie- en overlegsessies, de uitbouw van een
netwerk van correspondenten in de pijlers en een regelmatige rapportering aan het
college van actiepunten.
 De beheerscyclus wordt stap voor stap uitgerold, zowel op het niveau van de AAPD,
als op het niveau van alle onderliggende pijlers. (doelstelling)
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Dit omvat de organisatie strategische seminaries en het opstellen van actieplannen,
de implementatie en opvolging van het operationeel plan, de oprichting van colleges
van dienstchefs voor elk van de pijlers en de reorganisatie en optimalisering van de
werking van het College.
M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 Opstellen van een gefundeerd personeelsplan. (doelstelling)
Een nieuwe aanpak terzake is noodzakelijk. Er moet niet alleen vertrokken worden
vanuit een personeelsinventaris per dienst, per directie en per pijler, maar ook moet
er een inventaris gemaakt worden van “vertrekkende competenties”. Daartoe wordt
voorzien in het opstellen van de personeelsinventaris en een raming van de
behoeften (profiel).
 Ambtenarisering van de hypotheekbedienden. (doelstelling)
Na consultatie met de syndicale organisaties moet een wetgevend initiatief leiden tot
de goedkeuring van de wettelijke basis om bepaalde groepen van
hypotheekbedienden het statuut van ambtenaar te verlenen.
 De applicatie Pers[A]ssist invoeren voor de hypotheekbedienden. (doelstelling)
Het uitbreiden van het
hypotheekbedienden.

gebruik van de applicatie Pers[A]ssist voor de

 Een studie (werklastmeting) maken om het personeelsbeheer
Patrimoniumdiensten aan te passen aan de noden. (project)

van

de

In 2010 moet een studie (werklastmeting) de relatie uitwijzen tussen de beschikbare
middelen enerzijds en de hoeveelheid opdrachten anderzijds om zo na te gaan
waarom de aankoopcomités de vraag niet kunnen volgen en aan de hand van de
besluiten de juiste maatregelen te nemen, (bijvoorbeeld, gekwalificeerd personeel
aanwerven).
De afgestemde analysemethode kan in een volgende fase eveneens worden
toegepast voor andere diensten.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 De projectportfolio professioneel beheren. (doelstelling)
Met ingang van 1 januari 2010 worden alle projecten binnen AAPD gestuurd en
opgevolgd volgens de principes, de methodologie PRINCE2. gebruik makende van de
tool “ProjectMaster”. Er wordt bijzonder aandacht besteed aan de rapportering naar
het college AAPD zodat de projecten altijd beheerd worden vanuit (en gericht op) de
noden van de AAPD.
 Het verminderen van de werklast op de aankoopcomités. (doelstelling)
Inventarisatie van alle openstaande dossiers teneinde de openstaande dossiers te
prioritiseren, een plan van aanpak op te stellen en met de opdrachtgevers concrete

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

127

afspraken te maken voor het goede verloop van de opdracht. Er wordt voorzien in de
opvolging van de werkzaamheden in het college PD.
 Het maximaal hergebruiken van de extern beschikbare data en middelen.
(doelstelling)
Het betrekken van de externe partners creëert een efficiëntiewinst door hun data te
integreren in onze documentatie. Daartoe worden de nodige contacten met
gemeentebesturen voorzien, wordt het gebruik van de applicatie URBAIN (als tool
om externe data in te trekken) gepromoot en wordt aan de gemeenten gevraagd
aanwijzende schatters aan te stellen, die hun medewerking verlenen aan de uit te
voeren schattingen.
 Overdracht archieven naar het Koninklijk Archief. (DP00242) (project)
De beschikbaarheid van de archieven is belangrijk voor historisch onderzoek. Dit is
geen kerntaak van de FOD Financiën, noch van de Algemene administratie vanb de
patrimoniumdocumentatie. Daarom voorziet de entiteit de overdracht van haar
archieven aan het Koninklijk Archief die beter is uitgerust voor het beheren en het
waarborgen van de toegankelijkheid.
 Aansluiting van de comptabiliteit van de Patrimoniumdiensten op FedCom.
(DP00398). (project)
In samenwerking met de stafdienst B&B onderzoeken hoe en of de comptabiliteit van
de Patrimoniumdiensten kan aansluiten op FedCom.
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 Het bewaken van de datakwaliteit bij en voor de aanlevering aan STIPAD.
(doelstelling)
Met het oog op de goede werking van STIPAD zal tegen uiterlijk 31 december 2010
een structureel systeem van kwaliteitscontrole worden geïmplementeerd.
In voorbereiding op de implementatie van STIPAD zullen alle te migreren data ‘ex
ante’ kwalitatief worden geverifieerd.
 De toepassing REGONDES documenteren. (doelstelling)
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de toepassing
REGONDES te documenteren. De tool die in eigen beheer werd geschreven
automatiseert de hele workflow van de bezwaren tegen de onroerende voorheffing
inclusief de samenwerking met de klant/opdrachtgever het Vlaams Gewest
bijvoorbeeld . Het laat de AAPD ook toe om conclusies op het hogere analytische
niveau te trekken.
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 De toepassing REAL ESTATE KEY documenteren. (doelstelling)
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de toepassing REAL
ESTATE KEY te documenteren. De tool, die in eigen beheer werd geschreven,
automatiseert de hele workflow om het K.I. van uitzonderlijke gebouwen (thans
beperkt tot kantoorgebouwen) te schatten. De applicatie bevat doorvoor een
identiteitsfiche per onroerend goed. Het wordt nu al gebruikt in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest omdat de achterstand aanleiding gaf tot talrijke klachten,
van de gemeentebesturen, de burger, de ombudsman, het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest. De documentering moet toelaten om de hulp van de stafdienst ICT in te
roepen bij eventuele problemen.
 De toepassing NOTIF-ON-WEB documenteren. (doelstelling)
Na het overlijden van de programmeur, is het noodzakelijk om de toepassing REAL
NOTIF-ON-WEB te documenteren. De tool die in eigen beheer werd geschreven
automatiseert de hele workflow om de (manuele) betekeningen van K.I’s aan de
burger te regelen. De documentering moet toelaten om de hulp van de stafdienst ICT
in te roepen bij eventuele problemen.
 STIPAD – fase 1. (DP00212) (lopend project)
Het systeem voor de geïntegreerde verwerking van de patrimoniumdocumentatie,
STIPAD, vormt het hart van de modernisering en zal de bestaande gegevens van de
verschillende sectoren in één gegevensbank (PATRIS) samenbrengen.
STIPAD zal op termijn alle functionaliteiten bieden voor de verwezenlijking van de
opdrachten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie o.a.
bijvoorbeeld voor het verwerven, beheren en vervreemden van goederen, het
vorderen van rechten of het afleveren van patrimoniale informatie.
De voorzien ingebruikname van de 1° fase biedt alle potentiële gebruikers – zowel uit
de openbare als uit de private sector – toegang tot de hoger vermelde gegevensbank.
 STIPAD 2. (project)
Het project STIPAD 2 vormt de tweede fase van het systeem voor geïntegreerde
verwerking van de patrimoniumdocumentatie. Dit project zal zich voornamelijk
focussen op het vervolledigen en verdere integratie van de resultaten die werden
bereikt met Stipad1. De scope en de inhoud van het project zijn nog in voorbereiding.
 STIPAD Intern (DP00231) (lopend project)
Dit project moet erover waken dat de bestaande extracties die thans nog vanuit
Cadnet, LoCo, Fun worden gerealiseerd, overgenomen worden zodat dezelfde
extracties uit STIPAD zullen kunnen aangemaakt worden. Dit project wordt door de
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie in eigen beheer ontwikkeld.
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 URBAIN 2 (DP00104) (lopend project)
Dit project wil externe data afkomstig van de externe partners op efficiënte wijze
integreren in de databanken van de AAPD, meer bepaald wat betreft de informatie
vanwege de gemeentebesturen met betrekking tot bouwvergunningen.
 URBAIN 2 Extension (DP00322) (lopend project)
Dit project voorziet in de integratie in Urbain2, inclusief de conversie, van het
bestaande programma Prodocs voor het behandelen van de bezwaren.
 SBE.be (DP00243) (lopend project)
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) is toegetreden
als leverancier van informatie tot het project ‘State Boundaries of Europe’ en
verzekert de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.
 CadGIS Lot 1 (DP00213) (lopend project)
Het project CADGIS heeft tot doel om een geïnformatiseerd Systeem van
Geografische Informatie (Geographical Information System – GIS) te realiseren.
 CadGIS lot 2 (DP00214) (lopend project)
Binnen het project CADGIS is eveneens de uitbesteding voorzien van de resolutie van
de vastgestelde continuïteitanomalieën van het type 001 die semi-automatisch
oplosbaar zijn.
 CadMAP (DP00085) (lopend project)
Het project CadMAP omvat de ontwikkeling van een elektronisch beheersysteem
voor gedigitaliseerde kadastrale plannen met inbegrip van de ontwikkeling van een
workflow en van de nodige functionaliteiten voor de actualisering, het beheer, de
raadpleging en de archivering van digitale plannen via een browser. De eerste fase
van de toepassing (toepasbaar voor 30% van de plannen) werd reeds in september
2004 in productie genomen.
In dit project dient alleen nog in de verankering te worden voorzien in de lijndienst.
Dan kan het project afgesloten worden.
 CadMAP Uitbreiding (DP00086) (lopend project)
Sinds de opstart van het project CadMAP zijn de behoeften inzake ter beschikking
stellen van het kadastraal plan geëvolueerd. Dit project wil de nieuwe behoeften
inzake publicatie afdekken die niet met de bestaande tools binnen CadMAP voor het
gecentraliseerde beheer van de digitale plannen kunnen worden gerealiseerd.
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 De workflow van de aankoopcomités aanpassen aan de noden van de comités en aan
de standaarden ICT. (DP00084) (lopend project)
Dit project betreft de modernisering van de bestaande toepassing CDB gericht op
enerzijds de aanpassing aan de huidige noden en anderzijds de integratie binnen de
ICT-standaarden van de FOD Financiën.
 Het ontwikkelen van een ICT-toepassing voor de fiscale en sociale notificaties.
(DP00091) (lopend project)
Het project beoogt de ontwikkeling van een toepassing voor de gestructureerde
uitwisseling van informatie en de elektronische afhandeling van de formaliteiten
voorafgaand en volgend op de redactie van een akte door de aankoopcomités (in hun
rol als notaris voor de overheid).
 Het ontwikkelen van een ICT-toepassing voor het beheer van de onroerende
goederen. (DP00230) (lopend project)
Het project voorziet in de ontwikkeling van een specifieke beheerstoepassing om de
onroerende goederen te beheren als goede huisvader en in het belang van de Staat.
Het gaat om onroerende goederen waarvan de onmiddellijke verkoop niet mogelijk
of gewenst is.
 Het ontwikkelen van een ICT-toepassing voor het beheer van de stock (roerende
goederen) (DP00089) (lopend project)
Dit project omvat de ontwikkeling van een systeem voor het beheer van de stocks,
inclusief de automatisering van de workflows die hier mee gepaard gaan en de
integratie met de centrale boekhoudapplicatie.
 STIMER (lopend project)
Het project STIMER heeft tot doel een systeem te realiseren dat alle functionaliteiten
inzake boekhouding, inning en invordering omvat.
De nodige functionaliteiten voor de niet-fiscale invorderingen (o.a. inzake penale
boeten en alimentatievorderingen) evenals de ontwikkeling van de fiscale balans
maken hier deel van uit.
M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Het schrijven van een procedureboek voor het beheer van de kadastrale percelen.
(doelstelling)
Tegen 31 december 2010 wordt een procedureboek gepubliceerd, in samenspraak
met de gewestelijke Directeurs, waarin het proces voor het beheer van kadastrale
percelen wordt beschreven.
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 Het schrijven van een procedureboek voor het bestemmen (verkopen, vernietigen of
recycleren) van roerende goederen volgens een uniform toegepaste procedure.
(doelstelling)
Er wordt voorzien in de publicatie van een procedureboek inzake het bestemmen van
roerende goederen.
 Het opstellen van een opleidingsplannen voor de Patrimoniumdiensten en de NietFiscale Invordering. (doelstelling)
Gezien de doorstroming van personeelsleden van RZ naar PD en NFI niet meer
evident is, moeten deze laatsten over een eigen opleidingsprogramma kunnen
beschikken.
Daartoe wordt voorzien in de opmaak van een plan waarin de noden van het
personeel in kaart zijn gebracht, de opdracht tot het opstellen van syllabi wordt
gegeven, de verschillende sessie worden gepland. Er wordt aansluitend voorzien in
het geven van een specifieke opleiding aan niveau B en C, gericht op de noden van de
personeelsleden waarbij het organiseren van vorming in eigen beheer voor NFI, op
basis van een vormingsplan wordt vooropgesteld.
Er wordt tevens voorzien in de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de
instructies.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 De stafdiensten van de AAPD operationaliseren. (doelstelling)
Alle stafdiensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
moeten heringericht en operationeel worden. Dit gebeurt op basis van een
functionele hergroepering en de precisering van de bevoegdheden.
 De pijlers (minimaal functioneel) inrichten. (doelstelling)
Alle pijlers (RZ, O&W, NFI, PD en IVU) van de AAPD moeten functioneel heringericht
en operationeel worden. Hiertoe wordt voorzien in de precisering van de
bevoegdheden voor elk van de lijndiensten en een functionele hergroepering en
toewijzing aan een N-2.
Er wordt tevens voorzien in het opstellen van een implementatieplan dat rekening
houdt met alle changeaspecten en vervolgens de implementatie en opvolging van
het plan.
 Oprichten van een dienst plan. (DP00218) (lopend project)
De oprichting van deze dienst (ondersteunende dienst) op het niveau HL2. Moet
toelaten om de functie van 2de lijn service desk voor O&W in het kader van STIPAD
te vervullen; de uitvoerende taken van de centrale administratie van het kadaster
over te nemen (AS IS -dienst: Technische directie - cel geomatica); de
kwaliteitscontrole en controle op de technische standaard (“controle métier”) te
kunnen uitvoeren in het kader van STIPAD en in het kader van het beheer van het
percelenplan in het bijzonder.
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 OPERA PMO DP. (DP00238) (project)
Dit project bestaat er in om een operationele PMO te implementeren op het niveau
van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie. Deze operationele
PMO zal bestaan uit (1) een cel Strategie en veranderbeheer, (2) een cel projectmatig
werken, (3) een cel BPM (Business Proces Managing), (4) een cel communicatie. Het
is een doorslag van de Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie op
het niveau N.
 Het omvormen van het SHAPE domeinenkantoor tot een Administratieve Dienst met
Boekhoudkundige Autonomie (ADBA). (DP00095) (lopend project)
Het project voorziet in de nodige wetgevende initiatieven (wetten en
uitvoeringsbesluiten) voor de omvorming tot een Administratieve Dienst met
Boekhoudkundige Autonomie.
 RNFI – AP & CA. (DP00227) (lopend project)
Dit project heeft tot doel een stap in de oprichting van de pijler NFI te verrichten
door het hergroeperen van organisatorische eenheden.
 Team Onroerende goederen uitbouwen. (lopend project)
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van nieuwe
werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de operationalisering van de
geïntegreerde workflow-applicaties in de aankoopcomités. Anderzijds omvat dit
project alle voorbereidingen op het terrein die moeten toelaten om de geïntegreerde
workflow-applicaties uit te rollen, inclusief de uitrol van een services organisatie en
de opvolging van de uitrol.
 Team Beheer Onroerende goederen uitbouwen. (lopend project)
Dit project omvat twee luiken: Enerzijds het op punt stellen van nieuwe
werkmethodes, op basis van aangepaste processen en de operationalisering van de
geïntegreerde workflow-applicaties in de domeinkantoren.
Anderzijds omvat dit project alle voorbereidingen op het terrein die moeten toelaten
om de geïntegreerde workflow-applicaties uit te rollen, inclusief de uitrol van een
services organisatie en de opvolging van de uitrol.
I03. Interne controle en een integraal kwaliteitsbe leid, ge focust op de
normvastheid van de processen e n de t oegevoegde waarde van de
processtappe n
 Tegen eind 2010 is de methodologie voor kwaliteitsbewaking opgestart en toegepast
op een aantal pilootprocessen (processen m.b.t. het opbouwen van de
documentatie). (doelstelling)
In het waken over de datakwaliteit moet de pijler IVU de business rules van de
processen doorlichten. Daartoe moet worden voorzien in het oplijsten van de
processen ivm het opbouwen van de documentatie, ze kort te beschrijven en ze te
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prioritiseren; deze processen vervolgens (uitvoerig) te beschrijven (evt. op te vragen
aan de business en ICT) en de business rules te bestuderen (alvast voor één van de
processen).
 Het oprichten van een “Data Quality Center” voor CEIVU. (DP00224) (lopend project)
Dit project voorziet in het beschrijven van de missie en visie van deze dienst om
daaruit het proces “controle en aanvulling van de business rules te beschrijven. Na de
implementatie van deze tak, gaat het project de andere processen van “data quality”
beschrijven en implementeren. Tot slot moet het project resulteren in een netwerk
van “Datakwaliteitbewakers”. Het project is een samenwerking tussen IVU, O&W en
RZ.
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f. De Algemene administratie van de thesaurie
De Algemene administratie van de thesaurie heeft als historische kernopdracht het beheren
van de Belgische schatkist en vormt als dusdanig een belangrijke schakel in de bestaande
betalingsprocessen. Thesaurie is een dienstverlener voor overheidsdiensten, burgers en
andere partijen die betrokken zijn bij betalingen door of aan de overheid. Bijgevolg zijn er
doorheen de tijd een aantal betalingsprocessen en bijkomende opdrachten toegevoegd aan
de oorspronkelijke kernopdracht. Daardoor zijn de verschillende subentiteiten binnen de
Thesaurie ontstaan, zijnde “Betalingen”, “Financiering van de Staat en Financiële Markten”
(FSFM), “Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden“ (IEFA) en “Deposito- en
Consignatiekas” (DCK).
In de visie van de entiteit Thesaurie staat het waarborgen van de continuïteit van de
activiteiten en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening centraal. De
automatisering van een aantal kerntaken van de subentiteiten kunnen hier een belangrijke
rol in spelen.
De uitdagingen binnen de entiteit Thesaurie zijn vaak afhankelijk van de specifieke
subentiteiten. Toch moet er gewerkt worden aan eenheid en aan een gemeenschappelijke
visie. De entiteit Thesaurie treedt namelijk meer en meer op als dienstverlener en facilitator
tussen diverse overheidsdiensten en externe partners.
Tegelijkertijd zijn er een aantal gemeenschappelijke prioriteiten en uitdagingen. Het
verbeteren van de dienstverlening op diverse fronten is een belangrijk aspect. De Thesaurie
zal hierbij aansluiten bij het transversaal project rond ‘multikanaal dienstverlening’.
Daarnaast vormt het personeelsbeleid zowel een opportuniteit als een bedreiging. Enerzijds
is er nood aan gespecialiseerd personeel en anderzijds is er net de behoefte aan breder
inzetbaar personeel of aan andere profielen dan deze in de huidige personeelsbezetting. Dit
kan deels worden opgevangen met vormingsinitiatieven en kennisbeheer, maar moet
aangevuld worden met een onderbouwd personeelsplan. Daarom is het herwerken van het
personeelsplan en een interne reorganisatie een belangrijke prioriteit met name voor de
DCK.
De activiteiten van de Thesaurie zijn van groot maatschappelijk en economisch belang en
vereisen niet alleen een kwalitatieve maar ook een snelle dienstverlening naar de burger die
meer en meer veeleisend wordt. Niet alleen de burger, maar ook een goede samenwerking
met diverse externe partners is voor veel subentiteiten een absolute noodzaak. Denk maar
aan het beheer van de faillissementen in collaboratie met de rechtbanken en curatoren of de
voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.
Een groot aandachtspunt voor de entiteit Thesaurie is de impact van externe initiatieven en
beleidsbeslissingen op de interne werking, bijvoorbeeld de staatswaarborgen, de
reorganisatie van de CDVU of de impact van federale projecten als e-HR en Fedcom. Dit
maakt dat Thesaurie meer en meer in staat moet zijn om projectmatig in te spelen op deze
nieuwe taken.
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Een goede omkadering en ondersteuning van een projectwerking is daarom onontbeerlijk
voor de entiteit Thesaurie. In 2010 moet de prioritaire aandacht gaan naar het uitbouwen
van een volwaardige Operationele PMO. De best practices zoals geïmplementeerd bij andere
entiteiten kunnen worden toegepast op Thesaurie waardoor de nodige ondersteuning voor
de realisatie van projecten en organisatiedoelstellingen kan worden gedreven vanuit
Thesaurie.
Het operationeel plan 2010 biedt een antwoord op de uitdagingen die hier worden
beschreven. De initiatieven leveren daarmee een ruime en gevarieerde bijdrage aan de
strategische kaart van de FOD Financiën. De nadruk ligt zowel op strategische doelstellingen
die gekoppeld zijn aan het inzetten van middelen, maar evenzeer ligt de nadruk op de
‘klanten’ van de Thesaurie. Diverse initiatieven passen in de strategie rond ‘Multikanaal
Dienstverlening’, met onder andere het uitbouwen van de telefonische en schriftelijke
dienstverlening voor Thesaurie, het realiseren van toepassingen toegankelijk voor de burger
zoals Pandora of een gemeenschappelijk beheer van de faillissementen met de FOD Justitie
als partner.
J.P. Arnoldi
Administrateur-generaal
Algemene administratie van de thesaurie
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i. Missie
De missie van de entiteit Thesaurie vloeit voort uit de historische opdracht die aan de
Thesaurie werd toevertrouwd, met name het beheer van de Belgische schatkist. Aan dit
beheer zijn diverse betalingsprocessen verbonden: het beheer van de kas, het beheer van de
schuld, de uitvoering van betalingen voor andere federale overheidsdiensten, het beheer van
specifieke gelden als bijvoorbeeld borgstellingen en optreden als financiële aanspreekpunt
voor de internationale financiële instellingen, de Europese Unie en de bilaterale financiële
betrekkingen met het buitenland.
Deze historische opdracht is in de loop der jaren sterk geëvolueerd en uitgebreid. De
Thesaurie treedt heden ten dage vooral op als dienstverlener en facilitator tussen
overheidsdiensten en andere instellingen.
De rol van dienstverlener krijgt de laatste jaren meer en meer de bovenhand en zal ook in
het operationeel plan voor 2010 een sterke nadruk krijgen. Om deze missie waar te maken
worden er diverse initiatieven en aanpassingen in de organisatie doorgevoerd voor 2010 die
verder in dit plan worden beschreven.

ii. Visie
De entiteit Thesaurie wil de continuïteit van de activiteiten in de diverse administraties
waarborgen en wil de kwaliteit van de dienstverlening zoveel mogelijk optimaliseren. Het
streven naar een systeem van kennisontwikkeling en kennisbeheer moet de efficiënte
uitvoering van de taken verhogen. Beide aspecten worden vertaald in een aantal
organisatiedoelstellingen in dit operationeel plan voor 2010.
Niet alleen kwalitatieve dienstverlening is belangrijk voor de entiteit Thesaurie. Deze
dienstverlening moet ook de vergelijking met de concurrentie doorstaan en door het bieden
van degelijke en professionele ondersteuning van alle betrokken partijen. De Thesaurie
bevindt zich in een aantal gevallen namelijk in een sterke positie om een monopolie op
wettelijke basis af te dwingen. Daarom moet de entiteit Thesaurie zijn verantwoordelijkheid
opnemen door investeringen in verbeteringsinitiatieven van de instrumenten en
dienstverlening, zodat het duidelijk is dat er voldoende aandacht wordt besteed om zijn
wettelijke verplichtingen met voldoende kwaliteit in te vullen. Dit is o.a. het geval voor de
Deposito- en Consignatiekas (bijv. faillissementen) en de administratie Financiering van de
Staat en Financiële Markten.
Op zowel korte als lange termijn wil Thesaurie werk maken van een automatisering van een
aantal kerntaken in de diverse subentiteiten. Een prioriteit in deze automatisering is het
verbeteren van de kwaliteit van en de toegang tot de informatie voor de financiële
tussenpersonen, bijv. curatoren in het geval van faillissementen.
Aangezien diverse subentiteiten in nauw contact staan met de Strategische beleidscel is het
verschaffen van kwalitatieve informatie en adviezen en het verder ontwikkelen en
verbeteren van de ondersteuning van de politieke autoriteiten eveneens belangrijk nu en in
de toekomst.
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iii. SWOT – analyse
Sterke & Zwakke punten

De analyse van de sterke en zwakke elementen in de entiteit Thesaurie en de diverse
subentiteiten geeft aan dat heel wat aspecten van de dagelijkse werking goed verlopen en
vruchten afwerpen. Heel wat activiteiten zijn van groot maatschappelijk en economisch
belang en zorgen voor een betere dienstverlening naar de burger, overheidsinstellingen en
andere betrokken partijen.
Vandaar dat de aandacht in dit plan gaat naar een evenwichtige combinatie van
organisatiedoelstellingen en projecten. De organisatiedoelstellingen zijn het sterkst
verbonden met deze sterktes en zwaktes. Ze leggen sterk de nadruk op aspecten die bij de
diverse entiteiten als behoefte naar boven komen om hun dagelijkse werking te verbeteren:
optimaliseren van de huidige werkingsprocedures, verder automatiseren van bepaalde
processen, verbeteren van de interne informatie uitwisseling en kennisbeheer.
Het personeelsaspect komt zowel in de sterke als zwakte analyse aan bod, wat duidt op
diverse behoeften. Enerzijds is er nood aan gespecialiseerd personeel (bijvoorbeeld de
juridische dienst) en anderzijds is er net de behoefte aan breder inzetbaar personeel of aan
andere profielen dan deze in de huidige personeelsbezetting. Dit is het gevolg van de komst
van een aantal nieuwe opdrachten en de automatisering van diverse processen. De
automatisering zorgt er in veel gevallen voor dat de meer uitvoerende taken verdwijnen en
de nadruk komt te liggen op het aanwenden van expertise in het behandelen van een
dossier. De gevolgen van de automatisering zijn vooral tastbaar in de subentiteit Betalingen
en bij de Deposito- en consignatiekas (DCK). Verder in dit plan wordt daarom prioriteit
gegeven aan deze subentiteiten.
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Opportuniteiten & Bedreigingen

De entiteit Thesaurie wordt sterk beïnvloed door diverse omgevingsfactoren die hetzij een
bedreiging kunnen vormen voor de goede werking van de entiteit, hetzij een opportuniteit
kunnen bieden.
De Thesaurie is in al haar subentiteiten afhankelijk van de vlotte samenwerking met externe
partners en in veel gevallen afhankelijk van de overheid en nieuwe reglementeringen. Dat
maakt dat o.a. het personeelsbestand niet altijd aangepast is aan nieuwe en actuele noden.
Om die reden is het herwerken van het personeelsplan één van de aandachtspunten in dit
operationeel plan. Dit plan moet in kaart brengen wat de impact is van deze diverse
regelgevingen, nieuwe beleidsinitiatieven en transversale projecten binnen en buiten de FOD
Financiën, die een impact kunnen hebben op het personeelsbeleid.
Naast het personeelsbestand kan de missie van de entiteit Thessaurie ook omgegooid
worden door een beleidsbeslissing, met name de herschikking van het takenpakket van de
CDVU.
Nieuwe regelgeving kan ook nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen. De deposito- en
consignatiekas maakt daarom werk van de nieuwe opportuniteiten in reeds lopende
projecten. Deze projecten hebben een nauwe band met externe partijen en moeten de
samenwerking en informatieuitwisseling verbeteren.
Goede afspraken met deze partners is van belang. Een vlotte samenwerking tussen de
administratie en strategische beleidscel is daarom een aandachtspunt voor diverse
subentiteiten en wellicht ook andere entiteiten dan Thesaurie.
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K02. Uitbouwe n volwaardige mult ikanaal die nstverle ning
 Multikanaal dienstverlening binnen de Thesaurie. (project)
In dit project wordt het eerder uitgewerkte visiedocument geactualiseerd en vertaald
naar een 3-jarig actieplan dat van toepassing is voor alle administraties binnen de
Thesaurie. Daarbij worden de behoeften die er bestaan binnen de diverse
administraties zoveel mogelijk gebundeld in gezamenlijke initiatieven. Het actieplan
wordt gezien in een ruimer kader door zoveel mogelijk in te schrijven op de centrale
initiatieven voor de FOD Financiën in het kader van het transversale project
‘Multikanaal dienstverlening’.
De meest prioritaire behoeften situeren zich op 2 domeinen:
• Het beantwoorden van generieke vragen van burgers en externe partners of
overheidsdiensten over de diverse materies van de Thesaurie. Daarbij zal
onderzocht worden op welke manier de Thesaurie kan aansluiten bij de werking
van het contact center van de FOD Financiën. Bijvoorbeeld door het in kaart
brengen van de meest gestelde generieke vragen voor de diverse thema’s in de
Thesaurie, het uitwerken van ‘veel gestelde vragen’ rond nieuwe thema’s en de
detachering en opleiding van personeel naar het contact center om deze
behoefte op te vangen.
• Het beantwoorden van specifieke vragen van burgers, externe partners of
overheidsdiensten over een specifiek dossier, een betaling, een juridische
kwestie of samenwerking enzovoort. Daarbij moet onderzocht worden hoe het
beantwoorden van specifieke vragen op een zo klantvriendelijk en efficiënt
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mogelijke manier kan worden georganiseerd. Daarbij gaat het zowel om
telefonische vragen als vragen via e-mail en briefwisseling. Op dit moment
stellen we namelijk vast dat er op diverse diensten geen telefoonpermanentie is
of dat er geen indicatoren zijn bepaald voor het beantwoorden van vragen.
De diensten die het meest te maken krijgen met diverse ‘klanten’ zijn de subentiteit
Betalingen en de DCK. Zij krijgen dan ook prioriteit in 2010 voor dit project. Binnen de
subentiteit Betalingen werden er reeds een aantal succesvolle initiatieven genomen
bij de dienst ‘Pensioenen’. Deze ervaringen worden als basis genomen voor de
andere diensten. Voor ‘Betalingen’ worden echter slechts de meest dringende en
noodzakelijke acties genomen met het oog op de reorganisatie gepland in 2011 en
2012. Andere mogelijke acties voor de entiteit Thesaurie zijn het uitbouwen van het
internet met diverse veel gestelde vragen, het invoeren van een IVR systeem,
invoeren van procedures en indicatoren rond het beantwoorden van vragen via email/telefoon en briefwisseling, het gebruik van functionele mailboxen enzovoort.
De noodzakelijke middelen om dit project te realiseren worden beschreven in de
business case. Deze business case beperkt zich voorlopig tot 2010 omdat de uitkomst
van het meerjarig actieplan wellicht zal bepalen wat de nood aan ondersteuning is
voor 2011 en 2012.
 Faillissementen. (lopend project)
Dit project vergroot de dienstverlening voor de externe partijen om informatie op
een vlotte manier uit te wisselen. Het deponeren van faillissementsgelden is een
wettelijke verplichting die door niet altijd door alle in een faillissement betrokken
partijen wordt nageleefd. Door het leveren van een kwalitatieve invulling van dit
wettelijke monopolie kan de DCK zijn positie versterken en de betrokken partijen
ertoe aanzetten om de faillissementsgelden de deponeren bij de DCK.
Het objectief voor 2010 is om 65% van alle faillissementsdossiers op deze manier te
beheren binnen de DCK. Deze doelstelling kadert in een lange termijn planning.
Jaarlijks wordt dit objectief verhoogd met 10% om uiteindelijk te komen tot een
volledig beheer van de faillissementen.
 Pandora – slapende tegoeden. (lopend project)
In 2010 kan de burger deze gegevens online raadplegen via zijn e-ID. Dit is een extra
vorm van dienstverlening die de entiteit Thesaurie aanbiedt aan de burger.

K05. Een proactie f co mmunicatie beleid om een sterk en ee nduidig imago
uit te bouwe n tene inde het vertrouwe n van onze st akeholders te
versterken
 Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie
Vanaf januari tot juni 2010 gaat de prioritaire aandacht naar de voorbereiding van
het Belgisch Voorzitterschap, meer bepaald het bepalen en voorzien van het budget,
overleg met het kabinet enzovoort. Het gaat hier eerder om een bijzondere opdracht
dan een specifiek project, maar verdient wel de nodige aandacht in 2010.
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De investering vanuit de Thesaurie bestaat voornamelijk uit het ter beschikking
stellen van personeel en levert zo een bijdrage aan het op de kaart zetten van de
Belgische overheid binnen de Europese Unie.
P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Opvolgen van de dossiers staatswaarborg. (project)
Het operationaliseren van de opvolging en het beheer van de dossiers rond
staatswaarborg, meer bepaald het verfijnen van de uitgewerkte processen,
procedures en aanpak. In 2010 gaat de aandacht naar het verfijnen en in gebruik
nemen van de uitgewerkte procedures en de rapportering. De FSFM wil er
tegelijkertijd voor zorgen dat de dossiers tijdig worden behandeld, op regelmatige
basis worden opgevolgd en dat de rapportering tijdig en kwalitatief kan worden
voorbereid.
In deze rapportering wordt duidelijk de risicoanalyse weergegeven en opgevolgd.
Daarnaast ligt er in 2010 de nadruk op het tijdig inzamelen van voldoende kapitaal op
de financiële markten in het kader van de uitvoering van deze dossiers.
M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 In kaart brengen van de personeelsbehoeften. (project)
Het in kaart brengen van de personeelsbehoeften op korte en middellange termijn
omvat het opstellen van een korte termijn actieplan voor de diverse subentiteiten
binnen Thesaurie opdat in 2010 aan de dringendste behoeften kan worden voldaan.
Zoals reeds beschreven in de omgevingsanalyse kampt de entiteit Thesaurie met
diverse opportuniteiten en bedreigingen van buitenaf die veelal een impact hebben
op het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld: Het takenpakket van de DCK dat wordt
uitgebreid met het beheer van de slapende tegoeden, het bijzonder
beschermingsfonds en de verdere automatisering. De noodzakelijke reorganisatie
van de CDVU omwille van een recente beleidsbeslissing. De nood aan specifieke
juridische kennisopbouw rond nieuwe thema’s als slapende gelden,
beschermingsfonds, safes enzovoort.
Naast de impact van nieuwe regelgeving of maatregelen, zijn er ook behoeften op
het vlak van de nood aan specifieke profielen die geschikt zijn voor het takenpakket
waar de entiteit verantwoordelijk is.
De prioritaire aandacht gaat naar het nemen van maatregelen op korte termijn
binnen de DCK. De reorganisatie van de CDVU en de daarmee gepaard gaande
personeelsaspecten maakt deel uit van een apart project. Daarom krijgt de
reorganisatie van de DCK de voornaamste aandacht in dit project. De DCK heeft
voornamelijk nood aan gespecialiseerde profielen van niveau A die een
voortrekkersrol kunnen opnemen rond de diverse nieuwe opdrachten enerzijds en in
de projectwerking anderzijds. Daarnaast beschikt de DCK over een grote groep aan
uitvoerend personeel dat breder en flexibeler kan worden ingezet dan op dit
moment het geval is.
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Ten slotte is het vaak moeilijk om de werklast van nieuwe initiatieven of
automatiseringen in te schatten - Hoeveel dossiers kunnen we verwachten en wat
vertegenwoordigt dit in de werklast? – waardoor een polyvalente inzet van de
medewerkers een kostenefficiënte oplossing is. Het uitwerken van minimum en
maximum scenario’s op het vlak van werklast vormt dan ook het onderwerp van dit
project.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Opvolgen van de intrestbonificaties. (doelstelling)
In 2009 werd door de FSFM de analyse uitgevoerd om het indienen van de dossiers
en het uitwisselen van de informatie te automatiseren. In 2010 wordt het
geautomatiseerde systeem ter ontvangst en controle van alle aanvragen in gebruik
genomen.
De doelstelling is om op regelmatige basis een steekproef te nemen van de dossiers
en een grondige controle uit te voeren. Om deze doelstelling te kunnen realiseren
moet de FSFM beroep kunnen doen op personeel in functie van de tijdelijke
behoeften.
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 Deelname aan Federale en transversale projecten. (doelstelling)
De verdere deelname aan de ontwikkeling van federale projecten en transversale
projecten binnen de FOD Financiën met een impact op de administratie
‘Betalingen’omvat de projecten FEDCOM, e-HR en STIMER.
•

•

•

FEDCOM: Het verbeteren van de werking van de centraliserende rekenplichtige
door het operationeel worden van BTM (Isagate) met het oog op 37% minder
ordonnanties tegen begin 2010. Daarnaast gaat de aandacht in 2010 naar het
verder ondersteunen van de stafdienst B&B in de voorbereidingen voor de uitrol
binnen de FOD Financiën in 2011, door middel van deelname aan overleg, het
verder uitklaren van de rol en verantwoordelijkheid van de subentiteit
betalingensubentiteit Betalingen en het in kaart brengen van de behoeften en
functionele vereisten omtrent automatisering (bijv. XML – berichten, SEPA
compliant betalingen enzovoort.).
e-HRM platform: Paralleldraaien met de piloot voor de basisadministratie van
1/11/2009 tot 31/03/2010, het uitwerken van de testcases voor de interface
basisadministratie (01/04/2010) en starten met een diepgaande analyse voor de
nieuwe loonmotor met het oog op de afwerking van deze analyse tegen
31/12/2010.
STIMER: Deelname aan overleg en een bijdrage leveren aan het analyseren en
opvolgen van de behoeften voor de administratie Betalingen. In deze analyse ligt
de nadruk op het aspect van de Rekenplichtige van de Geschillen.
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 Verder organiseren en automatiseren van de Afdeling Kinderbijslagen. (doelstelling)
In 2010 gaat de aandacht naar het automatiseren van de dagelijkse verwerking van
de gegevens van het kadaster en wordt er een definitief takenpakket opgesteld voor
de afdeling Kinderbijslagen, bijvoorbeeld blijft de FOD Justitie een bevoegdheid die
bij de CDVU blijft of niet.
 Automatisering van de werkzaamheden van de dienst ‘Vooruitzichten’. (project)
In 2010 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een mogelijke
automatisering van de diverse taken en verantwoordelijkheden van de dienst
‘Vooruitzichten’, bijvoorbeeld het generen en rapporteren van de cijfers. Bij het in
kaart brengen van de behoeften worden eveneens de prioriteiten en een gewenste
timing aangegeven voor de implementatie in 2011 en 2012.
M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Uitbouwen van kennisbeheer. (project)
Het uitbouwen van kennisbeheer binnen de diverse subentiteiten van de Thesaurie
het tot doel kennisdeling, verbreding van de kennis bij de medewerkers en het
verzekeren van de continuïteit in de werkzaamheden.
De administratie FSFM bijvoorbeeld vindt het belangrijk om de bestaande kennis in
kaart te brengen, deze te documenteren, om kennisoverdracht te organiseren tussen
ervaren en minder ervaren personeelsleden en een kennisbank en back-up systeem
in te voeren.
De IEFA is reeds gestart met enkele initiatieven in dit kader en kan als ‘best practice’
fungeren bij het uitwerken van initiatieven in andere administraties.
In 2010 wordt er werk gemaakt van het in kaart brengen van de behoeften en wordt
een actieplan opgesteld. De meest dringende behoeften worden reeds in 2010
aangepakt. Ook voor de subentiteiten Betalingen en de DCK is deze doelstelling van
toepassing, zij het ieder met eigen accenten.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Uitbouwen van een operationele PMO structuur voor de entiteit Thesaurie. (project)
Operationaliseren van een PMO structuur samengesteld uit personeelsleden die zich
voltijds kunnen wijden aan de begeleiding en ondersteuning van de diverse projecten
voor Thesaurie. Momenteel beschikt de Thesaurie louter over PM-Coördinatoren die
het takenpakket binnen de ‘interne auditcel’ niet kunnen combineren met het
volwaardige takenpakket van een operationele PMO.
Aangezien het operationeel plan 2010 diverse nieuwe projecten bevat en de
Thesaurie weinig of geen ervaren projectmedewerkers heeft, is het van belang om
dit project zo snel mogelijk te realiseren. Zoniet vormt het ontbreken van een
degelijk kader en een grondige opvolging en bijsturing een risico voor de diverse

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

144

projecten. Een belemmerende factor om prioriteit te kunnen geven aan dit project is
het feit dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om geschikte en ervaren
personeelsleden hiervoor vrij te maken binnen het huidige personeelsbestand van de
Thesaurie. Dit zou ten koste zijn van de uitvoering van de moderniseringsprojecten
enerzijds en de continuïteit van de activiteiten in de diverse diensten anderzijds.
 Reorganisatie van de CDVU ingevolge beleidsbeslissingen. (project)
De reorganisatie van de CDVU is het gevolg van een beleidsbeslissing en de impact
van federale en transversale projecten.
De reorganisatie van de CDVU is een meerjarig project, maar in 2010 ligt de nadruk
op het finaliseren van de ontwikkelde visie over een ‘sociaal centraal
dienstencentrum’, het vertalen van deze visie in een nieuwe organisatiestructuur
maar voornamelijk het uitvoeren van een impact analyse en haalbaarheidsstudie
voor enerzijds de pensioenen en anderzijds de wedden. Beide domeinen hebben een
ander toekomstscenario en vragen een andere aanpak en timing.
In een stuurgroep en diverse technische werkgroepen (personeel, ICT, andere
implementatiedomeinen) wordt telkens de impact geanalyseerd en wordt de
haalbaarheid van een implementatie in kaart gebracht. Eind april 2010 worden deze
analyses voorgelegd aan de Ministerraad. Op basis van de uitkomst wordt het
implementatieplan voor beide domeinen uitgewerkt en voorbereid.
Aangezien de reorganisatie van de CDVU een grote impact heeft op zowel het
huidige personeel als de bestaande IT infrastructuur, is een nauwe samenwerking
met de stafdiensten P&O en ICT noodzakelijk.
In een aparte business case wordt er beschreven wat de externe ondersteuning is die
vereist is om dit project in goede banen te leiden.
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5. De operationele plannen van de stafdiensten
Zoals reeds hoger vermeld, is de strategische kaart binnen iedere lijn- en stafdienst
geoperationaliseerd. Dit vormt de basis voor hun respectievelijk Operationeel Plan waarvan de
diverse organisatiedoelstellingen en projecten onder deel 3 zijn opgenomen.
Hierna zijn de respectievelijke operationele plannen opgenomen van de stafdiensten. Deze zijn
steeds opgebouwd volgens een identieke structuur:
•
•
•
•
•

Missie van de entiteit
Visie van de entiteit
SWOT analyse
Bijdrage tot de strategische kaart
Overzicht prioriteiten 2010 voor de stafdienst

We verwijzen naar de afzonderlijke
organisatiedoelstellingen en de projecten.

plannen

voor

de

detailfiches
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a. De Dienst Multikanaal dienstverlening
De Dienst Multikanaal dienstverlening is een nieuw op te richten dienst. Er is dan ook nog
geen operationeel plan uitgewerkt.
We vermelden evenwel reeds een aantal projecten die reeds binnen een andere entiteit of
stafdienst zijn opgestart en waarvan de eindverantwoordelijkheid wordt overgedragen aan
deze nieuwe dienst.

i. De prioriteiten voor 2010
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 SITRAN (lopend project)
In het kader van het project STIR-DU werd de signaletiek van de natuurlijke personen
ingevoerd. Deze signaletiek met de persoonlijke gegevens vormt een fundamenteel
basiselement van het unieke dossier.
Het project SITRAN, dat in 2008 werd opgestart, voorziet in de verdere ontwikkeling
van de transversale signaletiek om alle voorziene technische en functionele
eigenschappen te realiseren.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Uitwerken structuur MKDV (project)
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën wordt de Dienst
Multikanaal dienstverlening opgericht.
Het project beoogt de structuur van de dienst uit te werken, met aandacht voor de
specifieke opdrachten en de samenwerking met de andere entiteiten.
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b. De Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning
De Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning is een nieuw op te richten stafdienst.
Er is dan ook nog geen operationeel plan uitgewerkt.
We vermelden evenwel reeds een aantal projecten die reeds binnen een andere entiteit of
stafdienst zijn opgestart en waarvan de eindverantwoordelijkheid wordt overgedragen aan
deze nieuwe stafdienst.

i. De prioriteiten voor 2010
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 Datawarehouse I (lopend project)
In 2010 wordt de afwerking van het project Datawarehouse I voorzien. Het betreft de
implementatie van een omgeving van business intelligence en datawarehouse – in de
eerste fase met betrekking tot de toepassingsgebieden ‘natuurlijke personen’,
‘goederen’ en ‘rechtspersonen’ – ter ondersteuning van risicoanalyse, controle,
invordering, bijstand en dienstverlening.
 Datawarehouse II (lopend project)
Het project Datawarehouse en risicoanalyse II betreft de implementatie van een
tweede versie van een volledig Data Warehouse (extractie-omvorming-Load der
gegevens, georganiseerde opslag in een Data Warehouse-Data Marts,
beheersoplossingen van het systeem, oplossingen voor de weergave van de
gegevens) voor het risicobeheer, bijstand, controle en invordering.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Uitwerken structuur BEO. (project)
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën wordt de nieuwe
Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning opgericht.
Het project beoogt de structuur van deze stafdienst uit te werken met bijzondere
aandacht voor de samenwerking met de diensten ‘Operationele Expertise en
Ondersteuning’ binnen de diverse entiteiten.
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c. De
Stafdienst
communicatie

voor

strategische

coördinatie

en

Binnen de verfijnde organisatiestructuur van de FOD Financiën werd de nieuwe Stafdienst
voor strategische coördinatie en communicatie een belangrijke kernopdracht toebedeeld, nl.
het begeleiden van het strategisch traject van de organisatie, evenals de opvolging en de
bewaking daarvan.
Alle overige opdrachten liggen in het verlengde daarvan en ondersteunen de uitvoering van
de strategische en operationele planning: het betreft het beheer van de projectportfolio en de
methodologie die daarvoor wordt gehanteerd, de continue optimalisatie van de business
processen en het aansturen van een actief communicatiebeleid.
Binnen dit operationeel plan hebben we gestreefd naar een gepaste afdekking van de
Strategische Kaart op FOD-niveau door voor alle domeinen waarin de stafdienst actief is,
minimaal één organisatiedoelstelling te definiëren. We hebben vervolgens een reeks concrete
initiatieven en projecten gedefinieerd die zullen toelaten de gestelde ambities waar te maken.
We bouwen hierbij voort op wat reeds binnen het vroegere strategisch PMO is opgestart. Het
jaar 2010 is bijgevolg deels een verderzetting en optimalisatie, vooral in de domeinen
strategische aansturing (managementcyclus) en projectbeheer. Tegelijkertijd wordt een
nieuwe aanpak opgestart wat procesbeheer (BPM) betreft.
Wat communicatie betreft ligt de focus vooral op het versterken van de afdeling en het
uitbouwen van een meer proactieve en op ‘het versterken van het imago’ gerichte
communicatie.
Zoals alle andere entiteiten en stafdiensten zal in 2010 veel aandacht gaan naar het
operationaliseren van de nieuwe structuur die de uitdagingen van de toekomst met de nodige
daadkracht kan aanpakken.

Hilde Aerts
Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie
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i. Missie
De Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie staat in voor :
 De ondersteuning van het directiecomité bij het definiëren van de organisatie- en
moderniseringstrategie en het opvolgen van de uitvoering ervan.
 Het begeleiden en ondersteunen van de organisatie en het verzekeren van de
coördinatie in het kader van de projectwerking.
 Het begeleiden en ondersteunen van de organisatie en het verzekeren van een
coördinatie in kader van Business Proces management
 Het aansturen en omkaderen van de communicatie-initiatieven.
In nauwe samenwerking met de ‘Operationele PMO’s’ op het niveau van de entiteiten en
andere stafdiensten en de dienst ‘Performance management’.

ii. Visie
De Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie wil op de eerste plaats een
performante, transparante en strategische partner zijn voor alle diensten - en het
directiecomité in het bijzonder - en een sleutelrol vervullen bij het definiëren en het
realiseren van de strategie van de FOD Financiën:
 Gestructureerde processen, duidelijke dienstverleningsniveaus, een regelmatige
communicatie en een klantgerichte attitude onderbouwen deze ambitie. Een
afgestemde organisatiestructuur en competente medewerkers liggen hierbij aan de
basis.
 Een pragmatische en participatieve aanpak en een focus op het permanent uitbouwen
van expertise typeren de stafdienst SCC binnen deze sleutelrol.
De Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie wil een drijvende kracht zijn
binnen het veranderproces naar een klant- en resultaatgerichte cultuur binnen de FOD
Financiën.
De Stafdienst stelt zich tot doel om een sterk imago van de FOD Financiën uit te bouwen,
teneinde het vertrouwen van alle stakeholders in de FOD te maximaliseren en dit steeds in
nauwe samenwerking met de andere diensten.
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iii. SWOT – analyse
Het vroegere ‘Strategisch PMO’ ligt aan de basis van de nieuwe Stafdienst voor strategische
coördinatie en communicatie. Onderstaande SWOT analyse refereert in eerste instantie naar
deze vroegere structuur maar blijft ondertussen zeker grotendeels van toepassing.
Sterke & Zwakke punten

Zowel Strategisch PMO als de Afdeling Communicatie geven blijk van een goede kennis van
de organisatie. Daarenboven kunnen beide diensten zeker bogen op visie rond de toekomst
van de organisatie en op wat essentieel is in uitvoering van een toekomstgerichte
dienstverlening.
De huidige werking kan, mede omwille van de daadkracht en de visie die er aanwezig is,
rekenen op een behoorlijk niveau van acceptatie. Ook de belangrijke vormingsinspanningen
inzake projectwerking dragen zeker bij tot dit draagvlak.
Daar staat tegenover dat de dienst negatief wordt beïnvloed door een gebrek aan formeel
mandaat. Het niet kunnen aanbieden van stabiele functies heeft een onderbemanning en
een onvoldoende afdekking van alle noodzakelijke expertise-domeinen voor gevolg. Het
gebrek aan formeel mandaat1 heeft anderzijds ook een beperkt negatieve invloed op de
klaarheid inzake rollen.
Op het vlak van communicatie stellen we vast dat de dienst vandaag ‘te’ reactief en te
operationeel opereert. Er wordt veel te weinig toekomstgericht en imagoversterkend
gewerkt.

1

De oprichting van de nieuwe Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie heeft de dienst ondertussen dit
formeel mandaat gegeven.
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Opportuniteiten & Bedreigingen

Wat de omgevingsanalyse betreft stellen we vast dat er vandaag binnen de organisatie een
deficit bestaat rond het veralgemeend gebruik van tools (en in steeds mindere mate van
methodes). In mindere mate is ook de rol van de Strategisch PMO niet voor iedereen
voldoende duidelijk en dus aanvaard. Een bijkomende bedreiging vorm het gebrek aan
strategische visie voor het geheel van de FOD, ook al werden op dat vlak sedert midden van
2009 belangrijke inspanningen geleverd.
Omwille van een aantal redenen wordt er vandaag nog onvoldoende ingespeeld op een
aantal opportuniteiten: we verwijzen naar de mogelijkheid - en de noodzaak ook – om meer
te gaan communiceren over de verwezenlijkingen.
Eén en ander zou meer begrip voor de rol van Strategisch PMO kunnen teweeg brengen.
Anderzijds worden de beschikbare (of nog op te starten) netwerken nog te weinig
geactiveerd en ‘ingezet’. We verwijzen hier naar CSPO (Strategisch Portfolio Overleg), maar
vooral naar het netwerk van veranderingspromotoren, het ComNet (Communicatienetwerk)
en de nog op te starten netwerkstructuur inzake BPM. Extra opportuniteiten schuilen er in de
uitrol van bestaande producten/diensten, in de implementatie van de strategische cyclus en
in de verplichting voor de FOD om op de kortere termijn – o.m. in het licht van de
economische en budgettaire crisis - blijk te geven van efficiëntie en effectiviteit.
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K05. Een proactie f co mmunicatie beleid om een sterk en ee nduidig imago
uit te bouwe n tene inde het vertrouwe n van onze st akeholders te
versterken
 Een merkbare verbetering realiseren van het imago van FOD Financiën (doelstelling)
De Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie wil tegen eind
december 2010 een eerste merkbare verbetering realiseren van het imago van de
FOD Financiën. Daartoe worden vanaf januari 2010 een aantal concrete initiatieven
opgestart.
Hierna geven we de belangrijkste initiatieven:
• Uitbouw en operationalisering van een intern com-netwerk (met de Com-cellen
in de Operationele PMO’s).
• Installatie van een nieuwe woordvoerder.
• Opstart van een regelmatig overleg met de diensten van MKDV.
• (Her)structurering van de Afdeling Communicatie en bestaffing van de
verschillende onderdelen.
• Implementeren van een nieuwe huisstijl
 Meting van het imago bij burgers en bedrijven (project)
Wanneer we het imago van de FOD op een positieve en substantiële wijze willen
verbeteren is het van elementair belang dat we een zicht verwerven op waar we in
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dat verband vandaag staan en hoe het imago vandaag door burgers en bedrijven
wordt geapprecieerd.
Daarom is het de intentie om nog eind 2009/begin 2010 een peiling te laten
uitvoeren – te beschouwen als een ‘nulmeting’ – naar het imago van de FOD
Financiën bij de burgers en de bedrijven.
Het project voorziet op basis van een marktraadpleging de aanstelling van een extern
bureau om deze imago-meting uit te voeren en het resultaat ervan te interpreteren.
Dit project moet worden opgestart (business Case 48).
 Redactie en uitvoering van het communicatieplan (project)
Het project beoogt het uitwerken en aansluitend uitvoeren van een strategisch
communicatieplan dat de ambities en de objectieven inzake communicatie verder
moet uitwerken, ondersteunen en verankeren.
Het plan heeft als voornaamste doelstelling een ‘structuur’ en een ‘visie’ inzake
communicatie aan te reiken voor de toekomst. Het plan wil een referentiekader
bieden en er vooral voor zorgen dat de diverse communicatie activiteiten elkaar gaan
versterken om een sterk en eenduidig imago van de FOD Financiën uit te bouwen
teneinde het vertrouwen van alle stakeholders in de FOD te maximaliseren.
De uitvoering ervan zal worden aangestuurd door de Stafdienst voor strategische
communicatie en coördinatie, maar zal in belangrijke mate worden uitgevoerd ‘met’
en ‘door’ de entiteiten en de andere stafdiensten.
Dit project moet worden opgestart (business Case in opmaak).
 Implementeren van het charter van een klantvriendelijke overheid (project)
Dit project voorziet in de opstart en uitrol van het Charter voor een klantvriendelijke
overheid van 23/6/2006.
Dit project moet worden opgestart (business Case i49).
P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Ondersteunen van de entiteiten en stafdiensten bij het actief beheer van hun
processen (doelstelling)
Voor de goede werking, de efficiënte, het beheer van risico’s en het bewaken van de
kwaliteit is het belangrijk dat de (primaire en secundaire) processen goed worden
beheerd en gedocumenteerd, gemakkelijk beschikbaar zijn voor de medewerkers en
bij regelmaat worden gescreend en bijgesteld.
Het is de bedoeling dat tegen 31 december 2010 elke Entiteit en Stafdienst gestart is
met het opmaken van een inventaris van de primaire en secundaire processen.
Tegen 31 december 2010 is ook elke entiteit (niet de Stafdiensten) gestart met een
piloot voor het beheer van een eerste aantal interne processen.
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Hiertoe voorziet de cel BPM binnen de Stafdienst voor strategische communicatie en
coördinatie een aantal concrete initiatieven.
Hierna geven we de belangrijkste initiatieven:
• Opstart van een ‘pool van Business Analisten’ in de Operationele PMO’s en bij
de stafdienst zelf
• Structureren, bestaffen en operationaliseren van de BPM Cel binnen de
Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie
• Uitbouw van een netwerkstructuur met de BPM-cellen in de Operationele
PMO’s.
 Uitrol van een uniforme methode voor procesbeheer (project)
De FOD beschouwt het als een strategisch objectief om te evolueren naar een
permanent en actief beheer van de businessprocessen. Op basis daarvan kan men
naar een systeem van permanente optimalisatie evolueren, kan men aan
kwaliteitsbeheer doen en kan gestart worden met de implementatie van interne
controle.
Dit project beoogt de uitrol van een uniforme methode, een gemeenschappelijk
kader en een serie afspraken en vormt de eerste stap in deze aanpak.
Dit project moet worden opgestart (business Case 25).
P03. Gepaste behee r- en management inst rumenten (Managementcyclus,
Performantiemanage ment,
uniform
en
algemeen
to egepaste
projectmethodologie, Bedrijfsprocessenmanagement…)
 Tegen eind 2010 is de geïntegreerde managementcyclus volledig geïmplementeerd
(doelstelling)
Het realiseren van de geïntegreerde managementcyclus vormt een belangrijke
bijdrage tot het realiseren, op jaarlijkse basis, van een transparant en
resultaatgericht strategisch proces binnen de FOD. Alleen op deze wijze kan een
kwalitatieve aansturing van de organisatie en een opvolging van de gestelde
prioriteiten worden gewaarborgd. De Stafdienst voor strategische communicatie en
coördinatie is verantwoordelijk voor de uitbouw, beheer en opvolging van deze
cyclus.
Tegen 31 december 2010 is de geïntegreerde managementcyclus volledig
geïmplementeerd, met inbegrip van de opmaak van het plan 2011 en de integratie
met de planningscycli van de andere stafdiensten. De realisatie van een
gestructureerd overlegmodel is eveneens één van de onderliggende initiatieven.
 Alle projecten worden actief beheerd en opgevolgd via een uniforme tool
(doelstelling)
Tot vandaag worden nog niet alle projecten – hoewel meestal beheerd volgens de
methode – bijgehouden in de daartoe beschikbare tool. Nochtans is dit element
belangrijk, wil men kunnen beschikken over een transparante en regelmatige
rapportering op de voortgang en de status van de verschillende tientallen projecten
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die in de FOD worden gevoerd. Het is dus zowel voor de projecten, voor hun
projectomgeving als voor het management van belang dat ‘alle’ projecten, zonder
uitzondering, via de tool worden beheerd.
De Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie stelt daarom tot
(gemeenschappelijk) doel dat tegen 31 december 2010 alle projecten in uitvoering
worden beheerd volgens de opgelegde methode en dat de voortgang van deze
projecten wordt gerapporteerd via de daartoe beschikbaar gestelde toepassing
(ProjectMaster).
Volgende initiatieven ondersteunen de realisatie van deze doelstelling:
•
•
•
•
•

Verder zetting van de coaching van projecten en programma’s
Realiseren van afspraken rond de toepassing van de diverse
beheersinstrumenten.
Op gang trekken van een consequent gevoerde programmawerking.
Opstart van een pool van projectleiders.
Optimaliseren van de werking van het PMO-netwerk (CSPO) en van de
Operationele PMO’s

 Het directiecomité ontvangt een maandelijkse status over de uitvoering van het
geïntegreerd managementplan (doelstelling)
Vanaf januari 2010 wordt door de Stafdienst SCC op maandelijkse basis een
rapportering aangeleverd aan de leden van het Directiecomité over de uitvoering van
het Operationeel Plan.
Deze rapportering steunt op de informatie beschikbaar binnen ProjectMaster en de
informatie inzake de KPI’s opgenomen binnen de diverse operationele plannen
(aangeleverd door de dienst MPM).
 Ondersteuning van het veranderbeheer (lopend project)
Dit project voorziet in het uitbouwen, via de Operationele PMO’s, van een netwerk,
een aanpak en de nodige competenties (o.m. via opleiding en coaching), die de
projecten op het ogenblik van hun implementatie, actief moeten ondersteunen op
het vlak van communicatie en veranderings-beheer.
 PMFin, ondersteuning van het projectmatig werken (lopend project)
Dit project voorziet in het uitbouwen, via de Operationele PMO’s, van een netwerk,
een aanpak en de nodige competenties (o.m. via opleiding en coaching), die de
projecten op het ogenblik van hun implementatie, actief moeten ondersteunen op
het vlak projectbeheer.
 Ondersteuning van de organisatie bij implementatie (project)
De ondersteuning van de organisatie bij de implementatie dekt zowel het
veranderingsbeheer af, als het procesbeheer.
Dit project voorziet in een raamovereenkomst om de beschikbaarheid van externe
expertise en ondersteuning te verzekeren.
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Deze ondersteuning zal worden aangewend binnen het principe van co-sourcing
waarbij de diverse kenniscellen, nl. project- en programmabeheer,
veranderingsbeheer en BPM, betrokken zijn.
 Ondersteuning van de organisatie bij werklastmeting (project)
Het project beoogt de opmaak van een methode en aanpak rond werklastmeting,
inclusief de begeleiding en bewaking van de toepassing ervan op concrete projecten.
Eén en ander zal worden uitgewerkt met de kenniscel BPM en in nauw overleg met
de Stafdienst P&O en het MPM-project bij de Stafdienst B&B.
 Strategische begeleiding (project)
Dit project voorziet in een strategische begeleiding van het Directie-comité, de
Entiteiten en de Stafdiensten en concentreert zich in hoofdzaak, maar niet
uitsluitend, op de ondersteuning bij het installeren van de managementprocessen,
methodes en tools.
M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 Invullen van de vacatures (doelstelling)
Het is cruciaal op redelijke termijn te kunnen beschikken over de nodige
medewerkers. Hierbij zijn de kwaliteit van de medewerkers, de kennis van het métier
en het beschikken over de juiste skills de essentiële elementen die, naast een goede
aansturing van de dienst, van belang zijn voor het succesvol kunnen invullen van de
basisopdracht.
Daarom moeten tegen 31 december 2011 alle vacatures zijn ingevuld (binnen de
Stafdienst voor strategische communicatie en coördinatie). We willen vanaf januari
2010 in deze maandelijks een vooruitgang kunnen aantonen. Daarenboven moet
elkeen die in dienst is getreden, binnen de 2 maanden (na in dienst treden)
beschikken over een persoonlijk ontwikkelingsplan.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 We willen evolueren naar een substantiële verhoging van het aantal communicatieacties (doelstelling)
Vooral de dienst Communicatie heeft nood aan meer resultaatgerichte sturing, met
accent op initiatieven die het imago van de FOD ondersteunen. Om deze reden zal in
2010 inzake optimalisering van de ingezette middelen het accent vooral op deze
dienst worden gelegd.
Tegen 31 december 2010 is het aantal communicatieacties (gemiddeld per
medewerker) ter ondersteuning van het imago van de FOD toegenomen. Per
kwartaal wordt er een verhoging voorzien van het aantal acties (gemiddeld per
medewerker).
Onder andere volgende initiatieven zullen deze doelstelling ondersteunen:
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•
•

Implementatie en operationalisering van het communicatieplan.
Reorganisatie en herstructurering van de dienst Communicatie.

M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Alle entiteiten en stafdiensten maken hun beschreven processen beschikbaar via het
intranet (doelstelling)
De beschikbaarheid van beschreven en gedocumenteerde processen zijn een
belangrijke vorm van kennisbeheer. De stafdienst S.C.C. stelt zich tot doel om het
systematisch beheer en het ter beschikking stellen van deze informatie tegen eind
2010 op te starten.
Het aantal processen dat is beschreven en dat vervolgens voor de medewerkers ter
beschikking is, via het intranet en via de daartoe ter beschikking gestelde tool, neemt
stelselmatig toe. Vanaf december 2010 moeten normaliter de eerste projecten door
de Entiteiten gerealiseerd zijn. Tegen 31 december 2013 zijn alle primaire processen
op deze wijze beschikbaar.
De stafdienst S.C.C. voorziet daartoe o.a. opleiding van de Business Analisten en
andere actoren, de begeleiding van de opmaak en de rollout van plannen van aanpak
per Entiteit. Ook het uitrollen van een aantal strategische analyse instrumenten
(zoals benchmarking, CAF, werklastmeting, …) maakt hier deel van uit.
 Aankoop en implementatie van een uniforme tool voor procesbeheer (BPM) (project)
Het actief beheren, documenteren en ter beschikking stellen (publiceren) van de
businessprocessen, ten behoeve van de gebruikers, maar eventueel ook ten behoeve
van onze partners, vergt een gespecialiseerde ‘intelligente’ tool.
Op basis van de ervaringen die werden opgedaan in het kader van enkele
pilootprojecten wil de FOD Financiën in de loop van 2010 overgaan tot de aankoop
van de noodzakelijke licenties om het projectbeheer (althans onder de vorm van min.
één piloot per entiteit/stafdienst)voor het einde van 2010 te kunnen opstarten.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van de Stafdienst voor
strategische coördinatie en communicatie (project)
Het is essentieel dat de nieuwe structuur van de Stafdienst voor strategische
communicatie en coördinatie snel van start kan gaan. Op zijn beurt zal de stafdienst
S.C.C. immers idealiter de totstandkoming van de Operationele PMO’s in de
Entiteiten en de Stafdiensten moeten ondersteunen.
Het is de doelstelling om tegen 31 maart 2010 de nieuwe structuur van de stafdienst
S.C.C. volledig te implementeren en tegen 31 december 2010 zijn 60% van de
functies ingevuld. Tegen 31 mei 2010 zijn tevens alle overlegstructuren operationeel.
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d. De Stafdienst Personeel en Organisatie
Als stafdirecteur P&O is het mijn eerste ambitie om het vertrouwen in mijn dienst te
herstellen t.o.v. alle stakeholders (kabinetten, managers, personeelsverantwoordelijken,
syndicaten en medewerkers in de P&O diensten). Ik wens alle personeelsverantwoordelijken
in een constructieve werkomgeving te betrekken bij alle grote P&O operaties zodat ze terzake
hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in alle transparantie.
Ik wil mij ook ten volle engageren om, samen met de cellen personeelszaken en het
management, de nieuwe structuren van de FOD Financiën te realiseren, alsook de kanteling
van onze medewerkers in de nieuwe federale cartografie voor niveau A en de aanpassing van
de loopbanen van niveau B, C en D aan de nieuwe structuren zodat de loopbaanevolutie van
iedereen kan worden veilig gesteld.
Daarnaast wil ik als sponsor de veranderingen, die nodig zijn om een nieuwe, gestroomlijnde
P&O organisatiestructuur met moderne werkmethoden en middelen op te zetten, actief
ondersteunen teneinde een optimale en transparante dienstverlening te kunnen verzekeren
naar de verschillende operationele entiteiten en andere stafdiensten.
Het is tenslotte mijn ambitie om competentiebeheer in de kern van alle P&O processen in te
voeren, tijdig te anticiperen op de grote natuurlijke uitstroom in de komende jaren en te
zorgen voor een geïntegreerde aanpak in mijn P&O beleid zodat de FOD Financiën kan
groeien tot een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever die in het
groeipotentieel van de medewerkers investeert.
Dit alles met de bedoeling een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren, zowel aan alle
managers als aan alle medewerkers van de FOD Financiën.
Monique Peeters
Auditeur-generaal van Financiën, belast met de leiding van de Personeel & Organisatie
diensten van FOD Financiën
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i. Missie
Het voeren van een klantgericht, modern en geïntegreerd HR beleid ten behoeve van het
lijnmanagement en van de medewerkers door het verzekeren van een kwaliteitsvolle
dienstverlening, binnen de beschikbare middelen, bij het werven, het ontwikkelen, het
inzetten, het motiveren en het behouden van de medewerkers en door het bijdragen tot de
modernisering van de FOD Financiën en het realiseren van de nieuwe structuren.

ii. Visie
Als Stafdienst P&O willen wij de talenten van onze medewerkers optimaal beheren met als
doel de performantie van de organisatie en de tevredenheid van de klanten te maximaliseren.
Door geïntegreerde HR processen, waarbij de competenties van de medewerkers centraal
staan, willen wij op federaal vlak een referentie zijn inzake modern P&O beleid. Om deze
doelstellingen te behalen werkt de Stafdienst P&O constructief samen met alle betrokken
actoren teneinde een werkomgeving te creëren waar responsabilisering en betrokkenheid,
wederzijds respect en vertrouwen centraal staan.

iii. SWOT – analyse
Sterke & Zwakke punten

Uit de organisatieanalyse van de stafdienst P&O blijkt duidelijk de nood aan een grondige
modernisering van haar organisatiestructuur en werking, zeker gezien de belangrijke rol van
P&O in de ondersteuning van de transformatie van de FOD Financiën. De stafdienst P&O
wordt immers geconfronteerd met diverse uitdagingen op korte termijn: de realisatie van de
nieuwe structuren en functiekanteling, de ontwikkeling van een organisatiedatabase, de
opmaak van een modern personeelsplan, de uitrol van eHR, de uitrol van ontwikkelcirkels, …
De huidige P&O organisatiestructuur is evenwel niet geschikt om deze uitdagingen aan te
gaan. Ze is weinig kostenefficiënt, er is geen uniformiteit in de P&O dienstverlening, de P&O
reglementering biedt weinig flexibiliteit, de werkmethoden en middelen zijn verouderd, er is
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een duidelijk gebrek aan gestroomlijnde processen & aan kennis mbt moderne HR processen
en de meerderheid van de P&O medewerkers is vooral actief in administratief/transactioneel
werk.
Daar tegenover staan evenwel een aantal belangrijke sterke punten. Er is een duidelijke visie
om, ten behoeve van de medewerkers en het lijnmanagement van de verschillende entiteiten
en stafdiensten, een klantgericht, modern en geïntegreerd HR beleid te voeren waar
competenties centraal staan. De samenwerking met de verschillende actoren verloopt
momenteel in een zeer constructieve sfeer. De stafdienst P&O kan ook bouwen op een grote
groep van ervaren P&O medewerkers die gewoon zijn om rond specifieke onderwerpen de
handen in mekaar te slaan.
Opportuniteiten & Bedreigingen

Uit de omgevingsanalyse van de stafdienst P&O blijkt duidelijk dat een heel aantal
uitdagingen, zowel binnen de FOD Financiën als daarbuiten, hun stempel zullen drukken op
het beleid en werking van de P&O organisatie. Er is de verouderende beroepsbevolking (40%
van de medewerkers van de FOD Financiën gaat binnen dit en 10 jaar op pensioen), de krapte
op de arbeidsmarkt voor bepaalde profielen, de toenemende informatisering, de veelvoud &
complexiteit aan regelgeving en de soms moeilijke besluitvorming en politieke context. De
FOD Financiën is ook een organisatie in volle transformatie waarvan steeds meer wordt
verwacht gezien de huidige budgettaire realiteit.
Daar tegenover staan evenwel een aantal opportuniteiten die een katalysator kunnen vormen
voor de modernisering van het P&O beleid binnen de FOD Financiën. Zo is er momenteel een
zeer sterk draagvlak voor verandering, eensgezindheid over de overgang naar de nieuwe
structuren en de belangrijke rol die daarin voor de stafdienst P&O is weggelegd, de invoering
van een aantal moderne HR instrumenten zoals Neeva, Talent, ontwikkelcirkels & eHR, het
maatschappelijk relevante imago van de FOD Financiën voor de nieuwe generatie
medewerkers en een steeds groter wordende responsabilisering van het management en de
ambtenaren voor hun loopbaan en resultaten.
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iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
M01. Afgestemd perso neelsbe leid
 Het preventief gezondheidstoezicht op de werknemers (lopend project)
Invoeren van het preventief gezondheidstoezicht op de werknemers van de FOD
Financiën door het:
• opmaken van een cartografie van de risicoprofielen waaraan de werknemers
van de FOD Financiën bij de uitoefening van hun taak blootgesteld worden,
• opvolgen van de gezondheidsbeoordelingen gekoppeld aan deze
gezondheidsrisico’s,
• voorzien van informaticaondersteuning, begeleid door de nodige opleiding,
• uitvoeren van een piloot bij Douane & Accijnzen,
• evalueren van de piloot en bijsturen van het proces waar nodig,
• verder uitrollen in de volledige FOD Financiën.
 Voorbereiden van de eHR piloot binnen de FOD Financiën (lopend project)
Voorbereiden van de eHR piloot binnen de FOD Financiën, in samenwerking met de
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie en in overleg met de FOD P&O.
Het project omvat 3 onderdelen:
1. Mbt. de informatica-applicatie:
•
•

Verder voorbereiden van de AUT-P-proefconversie
Opmaken van de functionele analyse voor fase 2 & 3
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•
•

Ontwikkelen van de nodige interfaces tussen AUTP en eHR
Toevoegen van het proces ‘collectieve en geautomatiseerde besluiten’ aan de
applicatie eHR

2. Mbt. de processen:
Aanpassen en uniformiseren van de P&O processen, vertrekkend vanuit de
processen zoals vastgelegd in eHR-Peoplesoft.
3. Mbt. de P&O-structuur:
Voorbereiden van de P&O-structuur op de komst van eHR, o.a. door de installatie
van een antennestructuur over de administraties heen.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Opmaken van het Personeelsplan 2011 (doelstelling)
Opmaken van het personeelsplan 2011 door het:
• Opstellen van een duidelijke timing voor de opmaak
• Vergelijken van de functionele behoeften met de budgettaire enveloppe
• Consolideren van de nodige wervingen en bevorderingen in het personeelsplan
2011
Ter voorbereiding van het personeelsplan 2012 zal de stafdienst P&O bijdragen tot
de ontwikkeling van een uniforme methode voor werklastmeting. (cfr. OP van de
Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie die dit project leidt en
uitvoert in samenwerking met de stafdiensten P&O en B&B)
 Opvolgen van de te realiseren wervingen en bevorderingen van het Personeelsplan
2010 (doelstelling)
In staat zijn om te allen tijde een accurate stand van zaken te geven over de
gevraagde wervingen & bevorderingen uit het personeelsplan 2010 door het:
• Maken van duidelijke afspraken met Selor over de rapportering en uitvoering
van het personeelsplan 2010
• Manueel bijhouden van de status van de gevraagde wervingen en
bevorderingen (welke wervingen werden er gevraagd, is er een examen, hoe zit
het met de wervingsreserve, in welke fase van de werving zitten we, …?)
OPMERKING: Er zal daarnaast ook een nota voor de minister opgemaakt worden mbt
de wervingsproblematiek van Selor.
 Ontwikkelen van een organisatiedatabase (lopend project)
Het project beoogt het ontwikkelen van een organisatiedatabase op macro niveau
met indicatie van ‘wie doet wat waar & voor wie’ door het:
• Actualiseren van de huidige personeelsgegevens uit de DB Personeel en creatie
van de functionele diensten
• Toevoegen van standaard activiteitenblokken en % tijdsbesteding
• Voorzien van de nodige rapporteringmogelijkheden vanuit de database
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Er wordt eveneens voorzien in het invullen van deze database met de gegevens van
alle personeelsleden van de FOD Financiën zodat op basis hiervan de nodige
rapporten aan het management kunnen geleverd worden.
Tot slot wordt voorzien in het analyseren en implementeren van eventuele
bijkomende functionaliteiten en detailniveau. Dit houdt onder andere in de
implementatie van de ontwikkelde webinterface voor het registreren van
afwezigheden en het aanpassen van signaletiek gegevens.
M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Competentie- en kennisbeheer: het in kaart brengen van de competenties van de
medewerkers van de FOD Financiën, het ontwikkelen van een proces voor
kennisoverdracht en implementeren in de organisatie op basis van een eerste piloot
(lopend project)
Het in kaart brengen van de competenties van de medewerkers van de FOD
Financiën door een verdere gefaseerde uitrol van Talent in de volledige organisatie.
De competentiegegevens van deze Talent ID kaarten kunnen in een eerste fase
gebruikt worden om te anticiperen op de gevolgen van de vergrijzing van het
personeel en later als input voor de verschillende P&O processen zoals
successieplanning, opleiding, werving, enz.
Het ontwikkelen van een proces voor kennisoverdracht in overleg met de FOD P&O.
Het proces zal nadien getest en geëvalueerd worden voor een bepaalde pilootgroep
uit de Talent piloot (Gewestelijke Directie Directe Belastingen Leuven &
Recouvrement Charleroi) om te anticiperen op de pensionering van de betreffende
medewerkers. Op basis van de piloot zal het proces waar nodig bijgestuurd worden
en zal er een planning kunnen opgemaakt worden voor de verdere uitrol in de
organisatie.
 Uitwerking en inwerking stellen van de processen en de tools van het
expertisecentrum Personeelsontwikkeling (lopend project)
Het aanbieden van een gepast ontwikkelingstraject aan de juiste persoon op het
meest aangewezen moment, door middel van:
•
•
•

•
•
•
•

een behoefteanalyse van de ontwikkelingsnoden op het terrein en de
ontwikkeling van een sharepoint,
de opmaak van een globaal ontwikkelingsplan voor de volledige FOD,
het optimaliseren van de softwaretool Neeva (een snelle verwerking van de
opleidingsaanvragen, het aanbieden van een aangepaste opleidingscatalogus en
een gedetailleerde rapportering (inbegrepen budgettair) staan daarbij centraal,
evenals de creatie van de ‘identiteitskaart opleiding’),
een kwaliteitsmeting van de gegeven opleidingen,
het op punt stellen van de processen ‘review & development’, ‘dispense &
logistique’, ‘research & benchmarking’,
de uitwerking van het nieuwe proces ‘ontwikkeling in leadership’,
de integratie van de ‘blended learning’ in de day to day-opleidingen,
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I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Realiseren van de nieuwe structuren (lopend project)
Het realiseren van de nieuwe structuren houdt 4 aspecten in:
•
•
•
•

het opheffen van de voorlopige cel en de kanteling van het personeel van de
oude naar de nieuwe structuren,
het implementeren van de federale functiecartografie voor het personeel van
niveau A,
het uittekenen van de nieuwe loopbaan van niveau A en het aanpassen van de
loopbanen van niveau B, C en D aan de nieuwe structuren
het herzien van de reglementering mbt de toelagen en vergoedingen die gelinkt
zijn aan de oude structuren en loopbanen.

 Samenwerking en dienstverlening bevorderen door middel van de implementatie van
de nieuwe P&O structuur (project)
Starten met de implementatie
organisatiestructuur door het:
•
•
•
•
•
•



van

de

nieuwe,

goedgekeurde

P&O

Aanstellen van de hoofden van de cellen personeelszaken en van de
expertisecentra (reeds voorzien in het personeelsplan 2010)
Functioneel doen samenwerken van de P&O medewerkers op een uniforme
manier (input qua processen onder meer via het eHR project)
Leggen van de link tussen hoofd & medewerkers
Aanduiden van de functionele chefs voor de verschillende P&O antennes (lokaal
en centraal)
Samenstellen van de cellen personeelszaken en expertisecentra met bestaande
effectieven
Realiseren binnen de P&O structuur van een goed functionerende operationele
PMO waarbinnen de rollen op het vlak van projectbeheer, veranderingsbeheer
en procesbeheer ingevuld worden teneinde het operationele plan van P&O
efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen.

Realiseren van een nieuwe organisatiestructuur Personeelsontwikkeling (lopend
project)
Implementeren van een model van beheer en governance van het expertisecentrum
Personeelsontwikkeling, inbegrepen de verdeling van de rollen en
verantwoordelijkheden tussen de verschillende actoren en de identificatie van de
functies. Het project focust zich niet enkel op het expertisecentrum
personeelsontwikkeling, maar ook op de opleidingscentra (zijnde: de centrale
opleidingsdiensten, de centra voor beroepsopleiding (CBO’s), de Nationale School
voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) en de ICT Academy), die intenser zullen gaan
samenwerken over de grenzen van de administraties heen.

 Ondersteunen van het management in de personeelsaspecten van hun
moderniseringsprojecten (lopend project)
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De nodige P&O ondersteuning bieden aan de moderniseringsprojecten van de
operationele entiteiten door het:
•
•
•
•

in kaart brengen van de AS IS,
in kaart brengen van de TO BE,
uitwerken van een scenario/procedure voor de overgang (hergroepering van
diensten, creëren van nieuwe diensten, enz) en het inzetten van personeel
(indien meerdere kandidaten of niet voldoende kandidaten, enz),
zoeken van oplossingen voor probleemgevallen (functies ad interim, premies,
enz).

De projecten die momenteel beroep hebben gedaan op de Project SPOC P&O –
Personeel zijn:
•
•
•
•
•

Specifieke behandeling GO (1/1/2010)
Nationaal centrum Invordering & Nationaal centrum Inning (1/7/2010)
P/KMO en BTW/KMO (1/7/2010)
NFI (1/1/2011)
Antennes rechtszekerheid (1/1/2011)

OPMERKING: De realisatie van dit project hangt uiteraard af van de gevraagde
personeelsaspecten en van de timing van de verschillende moderniseringsprojecten.
I02. Toegepaste ontwikkelcirkels
 Implementeren van de ontwikkelcirkels in de organisatie via een eerste piloot
(project)
Het project omvat het invoeren van het concept van ontwikkelcirkels door het
voorbereiden van een pilootgroep (bijvoorbeeld binnen NFI), het uitrollen van de
ontwikkelcirkels in deze pilootgroep en het uitbouwen van een ondersteunende
informatica-tool.
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e. De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is een ondersteunende stafdienst die een
belangrijke rol wil spelen in het meer efficiënt maken van de FOD Financiën. Dit doet zij door
managementinstrumenten ter beschikking te stellen, zowel financiële – via de boekhouding –
als strategische – via de managementcockpits.
Het is de bedoeling dat in 2010 via de implementatie van het nieuwe boekhoudsysteem
FEDCOM een stap voorwaarts wordt gezet in de financiële informatieverstrekking.
De invoering van het beheerscontrole-instrumentarium is volop bezig. In 2010 zal het gebruik
van de informatie uit deze instrumenten in een beheerscontrolecyclus centraal staan. De
ontplooiing van de cellen beheerscontrole op het N-1 niveau zal daarin een belangrijke
hefboom zijn.
De oprichting van een Operationeel PMO moet de goede uitvoering van deze programma’s
ondersteunen.
Tijdens de vernieuwingsprojecten is het noodzakelijk dat de dagdagelijkse activiteiten
gewaarborgd blijven. In 2010 wordt specifiek aandacht besteed aan het tijdig betalen van
facturen.
Wouter De Ryck
Directeur Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
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i. Missie
De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole stelt de begroting op en voert de boekhouding
voor de FOD Financiën.
Daarnaast levert de Stafdienst relevante beheersinformatie aan die een efficiënt en effectief
gebruik van de middelen mogelijk maakt en oefent zij hierop toezicht uit.

ii. Visie
De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole staat ten dienste van de lijn- en stafdiensten van
de FOD Financiën om een geïntegreerde beleids-, begroting- en beheerscyclus mogelijk te
maken.
Om deze taken te realiseren wil de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole uitgroeien tot
een dienst met gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers. Via de ontwikkeling van
specifieke competenties zal de best mogelijke dienstverlening naar de andere entiteiten van
de FOD Financiën worden gegarandeerd.

iii. SWOT – analyse
Sterke & zwakke punten
Impact

• onvolledige centralisatie van de
B&B-functies
• interne communicatie

• goodwill personeel

• kennis nieuwe boekhoudwetgeving
• aanwezige expertise

• onduidelijke carrièremogelijkheden
• jonge medewerkers
• Zwak financieelanalytisch systeem

• Geen juridisch kader

--

Zwakte

• modernere ICT

- +

++

Sterkte

FEDCOM en de nieuwe structuur met de cellen beheerscontrole in een matrixrelatie zal
ervoor zorgen dat quasi alle B&B profielen binnen de stafdienst zullen worden
gecentraliseerd. Dit brengt met zich mee dat de organisatie ingrijpend zal veranderen.
Met de het enthousiasme en de motivatie van onze jonge medewerkers zal dit tot een goed
einde worden gebracht. Tijdens het veranderingsproces zal aan interne communicatie
speciale aandacht worden geschonken.
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Opportuniteiten & bedreigingen
I mpact
• FEDCOM
 Over dr acht personeel met B&B profiel naar B&B

 managementcultuur

• Ondersteunigsopdracht
beheerscontrole

• Beperkte wervingsmogelijkheden
• Externe manipulatie van informatie

• onstabiel managementkader

--

Bedreiging
Juli 2009

• toenemende belangstelling
beheer scontrole op politiek vlak

- +

++

Opportuniteit

Pri oritei ten 2010

5

De wil van de stafdienst B&B om zich te ontplooien is mede afhankelijk van de bereidheid
van de collega’s uit de entiteiten en andere stafdiensten. De dienstverlening kan pas echt
resultaten opleveren als er een open cultuur bestaat die deze dienstverlening als een
meerwaarde beschouwt. In de omgeving zijn er nu alvast een aantal opportuniteiten die
deze verandering van cultuur helpen mogelijk maken.

iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010
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v. De prioriteiten voor 2010
P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Programma Fedcom (lopend project)
Tegen 31/12/2010 stelt de stafdienst B&B zich tot doel de actuele kasboekhouding
om te vormen naar een boekhouding met een algemene, budgettaire en analytische
component.
• Aanpassing van de boekhouddienst aan het concept van de ‘vereffening’ zoals
voorzien in de boekhoudwet van mei 2003
• Creatie boekhoudteam
• Doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie, functies en
werkprocessen in de andere lijn-en stafdiensten agv de FEDCOM vereisten
• Bewaken en optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende
entiteiten en stafdiensten, in het bijzonder met Thesaurie
Er wordt een nieuwe business case opgemaakt voor de roll out in 2010.
P03. Gepaste behee r- en management inst rumenten (Managementcyclus,
Performantiemanage ment,
uniform
en
algemeen
to egepaste
projectmethodologie, Bedrijfsprocessenmanagement…)
 Integratie Mississippi binnen geïntegreerde managementcyclus (doelstelling)
De instrumenten en expertise ontwikkeld tijdens het programma Mississippi zullen
maximaal geïntegreerd worden in een uniforme geïntegreerde managementcyclus
(cfr. stafdienst SCC) voor een integrale benadering voor het management.
 Programma Mississippi (lopend project)
De stafdienst B&B stelt zich als doel binnen het programma Mississippi de
beheerscyclus per entiteit/ stafdienst te analyseren, op te starten en een
Management Cockpit beschikbaar te maken.
Daarnaast wordt een duidelijke doelstelling geformuleerd inzake het ontwikkelen en
beschikbaar maken van een opvolgingsinstrument voor de KPI’s uit het operationele
plan van elke entiteit.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Tijdig betalen van de facturen (doelstelling)
De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole stelt zich als doel meer dan 75% van de
facturen tijdig te betalen om zo een positiever imago te kunnen creëren naar de
externe leveranciers en uiteindelijk verwijlintresten voor de FOD Financiën te kunnen
vermijden.
Deze doelstelling zal voornamelijk mee kunnen gerealiseerd worden door het
opzetten van volgende acties: het registreren van incidenten bij de uitvoering van de
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processen, het organiseren van trimesteriële afstemmingsvergaderingen tussen de
boekhoudcellen en de aankoopcellen voor overleg, bespreking incidenten en
opvolging van de gedefinieerde verbeteracties. Tot slot zal ook elke
kredietbeheerder/ budgethouder over zijn doorlooptijd ten opzichte van het
gemiddelde geïnformeerd worden.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Opzetten van een goed functionerende operationele PMO binnen B&B (project)
Realiseren binnen de B&B structuur van een goed functionerende operationele PMO
waarbinnen de rollen op het vlak van projectbeheer, veranderingsbeheer en
procesbeheer ingevuld worden teneinde het operationele plan van B&B efficiënt en
effectief te kunnen ondersteunen in samenwerking met de cellen beheerscontrole.
Verzekeren dat elke B&B doelstelling (project of day-to-day) zal worden ondersteund
en opgevolgd door een duidelijke B&B project structuur en rapportering.
 Invoeren cellen beheerscontrole op niveau N-1 (project)
De stafdienst B&B stelt zich als doel de nieuwe organisatiestructuur met betrekking
tot de cellen beheerscontrole op N-1 niveau te implementeren in 2010 teneinde het
management professioneel te begeleiden op het gebied van performantiebeheer.
Daarbij zullen de cellen Beheerscontrole hiërarchisch rapporteren aan de Stafdienst
B&B en vanuit hun expertise een sturende en klankbordfunctie opnemen ter
ondersteuning van het management van de entiteit.
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f. De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
In het algemeen staat de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie in voor het
verschaffen aan de lijndiensten van een informatiesysteem dat hen in staat moet stellen hun
strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt
de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een
aantal criteria :








Doelmatigheid
Efficiëntie
Vertrouwelijkheid
Integriteit
Beschikbaarheid
Conformiteit
Betrouwbaarheid

IT doelstellingen worden aldus afgeleid van de algemene strategische doelstellingen en de
informatie criteria die daarvoor belangrijk zijn. Aldus zal ICT in het algemeen bijdragen aan
het verwezenlijken van de meeste kritische succesfactoren die in het strategisch seminarie
zijn gedefinieerd.
De voorbije jaren werd een soliede basis gelegd voor een moderne IT infrastructuur dank zij
een volgehouden investering. De fundamenten werden gelegd voor het ontwikkelen van
moderne toepassingen om de hervorming van de werking van de FOD Financiën te
ondersteunen.
Naarmate de nieuwe toepassingen in productie komen is het een uitdaging voor de
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de beschikbaarheid en de
betrouwbaarheid van de informatieverschaffing ten behoeve van de lijndiensten en van de
klanten te verzekeren. Anderzijds moet de infrastructuur op peil worden gehouden, rekening
houdende met de evolutie van hard- en software en moet de capaciteit op het niveau
gehouden worden dat nodig is om de diensten te kunnen leveren.
De prioriteiten voor de volgende jaren liggen voor de Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie in het optimaliseren en het verzekeren van de efficiëntie, de
doelmatigheid en de continuïteit van de geleverde diensten.
In 2010 zal de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie verder gaan met het
systematisch toepassen van internationale standaarden voor goede praktijken zoals CobIT en
ITIL. Deze raamwerken zijn een hulpmiddel om tot het door de business gewenste resultaat
te komen.

Louis COLLET
Directeur Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
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i. Missie
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie verzekert een doelmatige ICT
ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën.
 Dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van
infrastructuur, gaande van bureautica materieel en randapparatuur over
telecommunicatie tot en met server platformen.
 Het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande
van typische bureautica toepassingen over generieke software tot en met specifieke
bedrijfstoepassingen.
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie werkt hiervoor nauw samen met de
verschillende entiteiten en stafdiensten opdat de aangeboden ICT ondersteuning
beantwoordt aan hun behoeften voor het realiseren van hun doelstellingen en
kernopdrachten.
Het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie
om de ICT standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren er
van te bewaken.

ii. Visie
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie wil op de eerste plaats een efficiënte,
transparante en strategische partner zijn voor alle diensten en bijdragen tot de realisatie van
de strategische doelstellingen van de FOD Financiën.
 Gestructureerde processen, duidelijke dienstverleningsniveaus, een regelmatige
communicatie en een klantgerichte attitude onderbouwen deze ambitie. Een
afgestemde organisatiestructuur en competente medewerkers liggen hierbij aan de
basis.
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie wil hierbij technologische
vernieuwing aanreiken als katalysator voor de beoogde modernisering van de FOD Financiën
en bijgevolg een (pro-) actieve rol opnemen, steeds in partnerschap met de andere diensten
en in het bijzonder met het strategisch PMO, om deze modernisering gestalte te geven.
 Innovatie, kennisopbouw en sensibilisatie maar ook een pragmatische en
resultaatsgerichte
houding
typeren
de
Stafdienst
Informatieen
Communicatietechnologie met het oog op de uitbouw van een toekomstgericht en
op de behoeften van de entiteiten afgestemde ICT platform.
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie heeft een sleutelrol te vervullen,
binnen een nationaal en internationaal samenwerkingsmodel, inzake het uitwisselen van
cruciale informatie over de verschillende beleidsniveaus heen en het respecteren van de
informatieveiligheid en -vertrouwelijkheid .
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iii. SWOT – analyse
Sterke & Zwakke punten

De IT infrastructuur
is momenteel up-to-date en in grote mate beveiligd door
toegangscontrole en een permanente recovery site. De ondersteuning van de gebruikers
gebeurt reeds centraal en op een gestructureerde wijze.
Punten die kunnen verbeterd worden en speciale aandacht vragen binnen de Stafdienst
Informatie- en Communicatietechnologie zijn de governance van de IT processen, het delen
van de kennis van de architectuur, en de beschikbaarheid en performantie van de
toepassingen. Kennisoverdracht is ook een kritische factor aangezien de know-how die bij de
oudere werknemers zit niet mag verdwijnen.
Op regelmatige tijdstippen, en meestal op piekmomenten constateren we dat applicaties
niet beschikbaar zijn of onvoldoende reageren. Om de diensten te verzekeren moet de
beschikbaarheid worden vergroot. Sommige toepassingen moeten ook worden verbeterd
qua performantie en kwaliteit. Daartoe moeten maatregelen worden getroffen om de
processen inzake ontwikkeling te verbeteren en de kwaliteitscontrole van de ontwikkelingen
te verscherpen.
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Opportuniteiten & Bedreigingen

Door een snelle evolutie in de omgevingsvariabelen, bijvoorbeeld opeenvolgende
wetswijzigingen en hun impact op de werkinstrumenten en - processen, moet ICT extra
aandacht schenken aan het opbouwen van de nodige capaciteit om snel en doelmatig te
kunnen reageren op de wijzigende behoeften van de business.
De kennis die door externe partners is opgebouwd over een applicatie moet op efficiënte
wijze worden verankerd en doorgegeven om later de beschikbaarheid en betrouwbaarheid
van de diensten te kunnen verzekeren.
De informatiesystemen zijn in toenemende mate verbonden met de buitenwereld en moeten
ook informatie nationaal en internationaal kunnen uitwisselen, daarbij is de beveiliging een
kritische factor.
Anderzijds bieden sommige evoluties kansen om de werking te verbeteren en/of te
vergemakkelijken. De vervanging van oude mainframe technologie door modernere
systemen opent mogelijkheden voor het ontwikkelen van moderne toepassingen. De
beschikbaarheid en continue evolutie van internationale standaarden voor “best practices”
stimuleert de voortdurende verbetering van de IT processen. Tenslotte zijn
overheidsbetrekkingen interessant in tijden van crisis en dit laat ons toe om goede profielen
op de arbeidsmarkt aan te trekken.

Geïntegreerd managementplan FOD Financiën

175

iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

v. De prioriteiten voor 2010
K02. Uitbouwe n volwaardige mult ikanaal die nstverle ning
 My Minfin (lopend project)
Het portaal MyMinfin geeft toegang tot steeds meer functies zowel voor de
ambtenaar als de burger. De functionaliteiten zullen nog worden uitgebreid met
toegang voor iedereen tot de mail en toegang tot e-services voor professionelen
(cijferberoepen).
K03. Verzekere n van de privacy
 Access Management tool (project)
Aankoop en installatie van software die de basis zal vormen voor de privacytool voor
het gebruik van de datawarehouse omgevingen van de FOD Financiën. Deze
privacytool heeft als doel om de gegevens in deze databanken te beschermen
volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
 FED IAM (lopend project)
Op federaal vlak werd een IAM-programma opgestart met het oog op het boeken
van een aanzienlijke vooruitgang met het beheer van de toegangsrechten, toegekend
aan de burgers; het is daarbij de bedoeling dat deze laatsten de kans zouden krijgen
om op veilige en efficiënte wijze toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de
toepassingen en services voor e-government, aangeboden door de Belgische
federale overheidsinstellingen. Dit programma heet fedIAM.
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Het is een meerjarig programma dat projecten en activiteiten omvat binnen
meerdere federale overheidsinstellingen, met name FEDICT en de FOD’s Financiën en
Economie.
In een eerste fase zal het accent worden gelegd op het beheer van de
toegangsrechten, toegekend aan het personeel van ondernemingen en aan
vakverenigingen, en in het bijzonder de volgende doelgroepen :
•
•
•

Boekhouders (gevolmachtigden) > voornamelijk van Vensoc naar STIRON en in
het kader van MyMinfinpro(fessionals)
Curators > project ‘faillissementen’
Architecten en/of Notarissen > gericht op STIPAD

K05. Een proactie f co mmunicatie beleid om een sterk en ee nduidig imago
uit te bouwe n tene inde het vertrouwe n van onze st akeholders te
versterken
 ICT Roadshow (lopend project)
Met deze communicatiecampagne op het terrein in verschillende centra van het land
wil ICT in contact treden met zijn gebruikers met als doel:
•
•
•

Informeren van de gebruikers over de werking en de plannen van de Stafdienst
Informatie- en Communicatietechnologie
Uitleggen van de prioriteiten op korte termijn
Debat openen: luisteren naar de ervaringen met de diensten door ICT geleverd
(kennen van de bezorgdheden en zien hoe de geïntegreerde applicaties worden
gebruikt)

Gelijktijdig met deze roadshow wordt een intranet forum opgericht om op vragen
van gebruikers te antwoorden.
Met de informatie die dit oplevert wordt nagegaan waar ICT moet bijsturen en welke
verbeteringen aan de gebruikersondersteuning mogelijk zijn.
P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 CMMI (lopend project)
Dit is een project tot verbetering van processen van het departement ICT
Applications van de FOD Financiën.
Dit project heeft meerdere doelstellingen, waaronder met name:
•
•
•
•

Verbeteren
van
de
processen
die
werden
geïnstalleerd
softwaretoepassingen te ontwikkelen,
Verbeteren van de kwaliteit van de ontwikkelde toepassingen,
Beheersen van de kosten en de projecttermijnen,
Verhogen van de tevredenheid van de gebruikers,
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•

Verbeteren van het vermogen van het departement ICT Applications om zijn
externe leveranciers en partners op het vlak van softwareontwikkeling te
beheren.

Op het einde van het project wil het departement “ICT Applications” zonder
problemen een certificatie van het niveau 2 van de CMMI maturiteitsschaal bereiken.


ITIL – FUP convergentie (lopend project)
De integratie tussen de bestaande ITIL en FUP processen en procedures dient
ontwikkeld en geformaliseerd te worden om de interacties tussen de business
analisten, de service providers, de teams voor operationeel beheer van
infrastructuurcomponenten, de servicedesk, de projectbeheerders en de
ontwikkelingsteams te stroomlijnen.
De definitie en de creatie van een referentiecatalogus voor de bestaande
toepassingen in de productie omgeving van de FOD Financiën is noodzakelijk om aan
de FOD toe te laten het geheel van informatica applicaties die ten dienste staan van
interne en externe gebruikers, beter te beheren.
De betrokken teams moeten begeleid en vertrouwd gemaakt worden met de nieuw
ontwikkelde procedures en de tools die zij zullen moeten toepassen.

P02. Een cent raal aangestuurd risicobe heer met aandacht o p pre ventie,
controle en vervolging
 Datamining tool (lopend project)
De momenteel gehanteerde datamining tools voor datawarehouse zijn afkomstig uit
meerdere offerteaanvragen en worden gebruikt voor diverse diensten van de
Business.
De datamining tool heeft tot doel de door de business gebruikte licenties en tools te
rationaliseren en op die manier schaalvoordelen te genieten.
P03. Gepaste behee r- en management inst rumenten (Managementcyclus,
Performantiemanage ment,
uniform
en
algemeen
to egepaste
projectmethodologie, Bedrijfsprocessenmanagement…)
 Toepassen van PMFin (doelstelling)
ICT zal zorgen dat alle ICT projecten in ProjectMaster up-to-date zijn en waken over
de algehele toepassing binnen ICT van het projectmatig werken in overeenstemming
met de PMFIN methodologie.
Streefdoel is dat 100 % van de projecten actief en up-to-date zijn in ProjectMaster.
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M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Service desk optimaliseren (doelstelling)
De stafdienst ICT streeft naar een continue verbetering van de diensten aan de
gebruikers:
•
•
•
•
•

Maximale ondersteuning door de ICT-Clients Servicedesk bij het oplossen van
gebruikersproblemen
Optimaliseren van de tijd tussen de registratie van de call en de oplossing van
het probleem
Onmiddellijk beantwoorden van de telefonische oproepen
Wachttijd van de gebruiker bij telefonische oproep: max. 15 seconden
2de lijn: tijd tussen de registratie van de call en de oplossing (sluiten van de call)
is lager dan 2 uur in 80 % van de gevallen, maximum 1 dag in de rest van de
gevallen

 Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid (doelstelling)
In 2010 streeft ICT ook naar een verbeterde service aan de eindgebruiker (burgers,
ondernemingen, FODFIN ambtenaar en ICT medewerkers) door:
•
•
•

Verhoogde reactiviteit bij incidenten waardoor de impact van incidenten voor
de eindgebruiker geminimaliseerd wordt;
Proactief beheer van wijziging in applicaties en infrastructuur met doel het
aantal incidenten bij wijzigingen te verminderen;
Opbouw van een globale CMDB, die niet enkel bureauticamateriaal omvat, maar
een volledig overzicht van alle componenten en de relaties ertussen van de ICT
omgeving van het departement;

Om deze doelstelling te bereiken worden een aantal projecten gestart gericht op de
verbetering van de processen voor dienstverlening en de verhoging van de kwaliteit
en maturiteit inzake ontwikkeling van toepassingen:
•
•
•
•

ITIL-FUP convergentie
IT Assurance – CobIT
CMMI
Code validation tools

 Capaciteitsplanning communicatie infrastructuur (doelstelling)
De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie streeft naar het op peil
houden van een optimaal aangepaste communicatie-infrastructuur. Daartoe wordt in
2010 voorzien in het verhogen van de bandbreedte voor datacommunicatie op een
aantal locaties en in de (her)bekabeling van een aantal gebouwen.
 Uitbreiding van de storage capaciteit (doelstelling)
Er wordt voorzien in de periodieke aanpassing van de bestaande ATLAS storage
contracten om een optimaal afgestemde capaciteit te verzekeren.
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 Uitbreiding van de processing capaciteit (doelstelling)
Er wordt voorzien in de periodieke aanpassing van de bestaande processing
contracten (servers ATLAS en Windows) om een optimaal afgestemde capaciteit te
verzekeren.
 Continuïteit van de bureautica uitrusting (doelstelling)
Er wordt voorzien in de automatische vervanging van de bureautica uitrusting bij het
einde van de economische levensduur. Er worden daartoe jaarlijks een contingent
werkposten, notebooks en bureauticaprinters aangekocht.
 Insourcen servicedesk Eranova (project)
Door het overnemen van de ondersteuning van de toepassingen (OW, BOW, Intervat,
Finprof, Vensoc, Edivat, Fisconet, Elts, Vatintra, PLDA, …) die nu door Eranova
gebeurt, wordt een integrale service desk aangeboden zowel voor de interne als voor
de externe gebruikers.
 Uitfasering mainframe (lopend project)
Alle mainframe toepassingen worden op termijn vervangen door toepassingen op de
nieuwe platformen. In 2010 zal worden aangevangen met de uitfasering van het
BS2000 systeem dat de toepassingen van de BTW en de Registratie bevat. Gradueel
worden deze vervangen.
 Videobeveiliging geïntegreerd op het netwerk (project)
Regelmatig zijn er onveilige situaties binnen en rond de gebouwen die door de FOD
Financiën bezet worden. De vraag naar camera's en beelden wordt dan ook vaker
gesteld.
De technologie is dusdanig geëvolueerd dat een integratie van camera's in het IPnetwerk van Financiën mogelijk is. Daarbij is er echter een wettelijk basis te
respecteren.
In 2010 zal de haalbaarheid en de bruikbaarheid van IP-camera's in en rond de
gebouwen van de FOD Financiën onderzocht worden. Enkele concrete situaties
zullen gebruikt worden om ervaring op te doen.
M03. Een geïntegreerde informatieverwe rking in onderste uning van een
vlotte en veilige informatiedoorstroming e n – uitwisse ling met de nodige
aandacht voor de bescherming van de privélevenssfeer
 Gegevensuitwisseling platform (lopend project)
Het verder uitbouwen van een gemeenschappelijk platform voor
gegevensuitwisseling, zowel nationaal als internationaal: Sociale kruispuntbank en
andere FOD’s; Gemeenschappen en gewesten; OESO, Europa
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 D.I.M. (lopend project)
Het project Document Input Management, opgestart in 2008, beoogt de nodige
‘documentbeheer functionaliteiten’ om alle behoeften binnen de FOD Financiën op
dit domein af te dekken.
Het baseert zich hiertoe op de pijler ‘enterprise content and business process
management’ binnen de centrale architectuur van de FOD Financiën.
Er wordt voorzien in de aanschaf van de nodige scanninginfrastructuur om per
gebouw één scanroom te installeren met voldoende capaciteit voor de dagelijkse
scanbehoeften van de programma’s STIR/STIMER/PLDA.
M04. Een gest ruct ureerd expe rtise- en kennisbehee r ge richt op de
ontwikkeling en de co ntinue beschikbaarheid van de be nodigde e xpertise
en de kennis
 Interne
kennisoverdracht
binnen
Communicatietechnologie (project)

de

Stafdienst

Informatie-

en

Het niet (tijdig) kunnen ontsluiten van kennis en technische know-how binnen de IT
afdeling geeft aanleiding tot kostbaar tijdverlies en verminderde efficiëntie.
Daarom wordt bijzondere aandacht geschonken aan het centraliseren van de kennis
en documentatie van de informatica architectuur (infrastructuur, toepassingen, data)
in een centrale “repository”, het toegankelijk maken van de kennis en documentatie,
het gebruik van standaarden (bijvoorbeeld qua format en procedure voor
bijwerking).
Er wordt voorzien in het aanstellen van een verantwoordelijke of team voor het
beheer en de organisatie van de documentatie. Er wordt tevens een catalogus
"interne uitwisseling van kennis binnen ICT“ opgesteld.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Aanstellen van ICT Account managers ten behoeve van de lijn- en andere
stafdiensten (project)
Voor alle lijndiensten wordt een ICT account manager aangeduid die de belangen van
de lijndienst behartigt bij de stafdienst ICT. Hij of zij dient als klankbord en als
gesprekspartner voor de stafdienst ICT. Deze persoon kent goed de business
processen, en kan deze in verband brengen met de IT architectuur.
I03. Interne controle en een integraal kwaliteitsbe leid, ge focust op de
normvastheid van de processen e n de t oegevoegde waarde van de
processtappe n
 Code validation tools (project)
Het project beoogt de levering, implementatie, aanpassing op maat en
inbedrijfstelling van een softwareprogramma voor codeanalyse binnen de FOD
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Financiën in het kader van de automatisering van de controle en kwaliteitsborging
van toepassingen die intern zijn ontworpen of geleverd door externe leveranciers,
De door deze aankoop gezochte doelstellingen zijn:
•
•
•
•
•
•

Het verwerven van de capaciteit om opgeleverde toepassingen te valideren
Het garanderen van de duurzaamheid van de toepassingen door tijdig de
achteruitgang van deze toepassingen te ontdekken
Het garanderen van de houdbaarheid van de toepassingen
Het beschermen van de publieke informatie die door deze toepassingen wordt
beheerd, met voorkoming van beveiligingsfouten
Het verhogen van de productiviteit van onze ontwikkelaars
Het vormen van een competentiecentrum welke als doel zal hebben de
geleverde programma’s te controleren voor zij worden geaccepteerd en in
bedrijf worden gesteld.

 IT assurance en CobIT (project)
In 2010 wordt een Cobit project gestart om een evaluatie te doen van de maturiteit
van de IT processen en daarop aansluitend een actieplan op te stellen voor
verbetering in de volgende jaren.
Eveneens wordt een IT assurance ingericht binnen de Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie met als doel aan te tonen en te controleren of de
processen zo zijn ingericht dat zij leiden tot het verwezenlijken van de business
doelstellingen op een doelmatige en efficiënte wijze.
Dit project draagt bij aan:
•
•
•

Een efficiënte en meetbare (en dus permanent evalueerbare) ICT ondersteuning
van de business processen van de FOD Financiën
Coherente beheersprocessen over de verschillende ICT afdelingen heen;
Verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ICT afdelingen (met
duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden via de mogelijk support requests
per equipe) en met de business entiteiten;
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g. De stafdienst Logistiek
De stafdienst Secretariaat en Logistiek is een dienstverlenende organisatie die pro-actief de
kernprocessen van de diverse lijn- en stafentiteiten ondersteunt. Door zijn optreden kan zij als
katalysator fungeren bij veranderingen van structuren en processen.
Sinds het jaar 2003 werd de nieuwe organisatiestructuur van de Stafdienst Logistiek
vastgelegd.
Slechts een gedeelte van de structuur – met name FINPRESS, de creatie van een unieke
drukkerij van Financiën - werd daadwerkelijk geoperationaliseerd. Voor de logistiek en de
aankopen is een eerste poging om de nieuwe structuur in te voeren, gestrand in juni 2006, na
nochtans een intensief voorbereidingstraject. In 2009 werd de structuur van de FOD opnieuw
bekeken. Door dit gegeven, is er nu een opportuniteitsvenster om ook de structuur van de
Stafdienst Logistiek te implementeren.
In 2010 zal overgegaan worden tot een nieuwe functionele hergroepering voor de logistieke
afdelingen en de afdeling aankoop. Deze hergroepering zal ook juridisch worden verankerd.
Daarnaast zal een eigen PMO-cel worden opgestart.
Net zoals de juridische structuur, dateert het strategisch gebouwenplan van het jaar 2002. Na
8 jaar is de tijd gekomen om een evaluatie te maken en het plan te actualiseren.
Naast deze meer innovatieve activiteiten is het belangrijk ook de bestaande processen onder
controle te houden: printjobs moeten tijdig klaar zijn, aankopen moeten worden gerealiseerd
zoals gepland en de verhuisbewegingen moeten tijdig worden uitgevoerd. Het aspect
“tijdigheid” is de belangrijkste klemtoon voor 2010. Dit is de basis om in een later stadium
andere accenten te kunnen leggen die bijvoorbeeld meer betrekking hebben op kwaliteit of
kwantiteit.

Wouter De Ryck
Directeur Stafdienst Logistiek
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i. Missie
Creatie van een optimaal werkklimaat dat de primaire taken en doelstellingen van de FOD en
het management ondersteunt door te voorzien in:
 Een aangepaste en veilige huisvesting;
 Effectieve, efficiënte en rechtmatige aankopen;
 Snelle en kwaliteitsvolle vertalingen en drukwerken.

ii. Visie
De Stafdienst Logistiek is een klantgerichte organisatie. De dienstverlening vindt plaats vanuit
een integrale aanpak, een transparant proces en een pro-actieve houding.
De Stafdienst Logistiek neemt een strategische positie in als partner van de primaire
processen en ondersteunt de Coperfin-migratie van ‘as is’ naar ‘to be’.

iii. SWOT – analyse

De logistieke functies zijn vandaag de dag nog versplinterd over de verschillende (fiscale)
administraties. Sinds de Coperfinhervorming in 2003 is een hergroepering van deze functies
in één stafdienst onder centrale aansturing van de stafdirecteur aangekondigd maar nog niet
gerealiseerd.
Door deze versplintering kunnen moeilijk schaalvoordelen in personeel worden gerealiseerd.
De invoering van een nieuwe organisatiestructuur voor de stafdienst Logistiek in 2010 moet
hieraan verhelpen. De plannen werden opgesteld en elke medewerker is er zich van bewust
dat de plannen nu moeten worden uitgevoerd.
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De voortdurende wisselwerking tussen enerzijds de Regie der Gebouwen en de lijndiensten
en anderzijds de stafdienst Logistiek om tot een correcte en realistische invulling van de
behoeften te komen, is primordiaal in het welslagen van de ondersteunde rol van de
stafdienst Logistiek.
Elke nieuwe centralisatiebeweging van diensten op nieuwe of bestaande locaties biedt een
nieuwe opportuniteit om onze medewerkers met meer comfort en met meer veiligheid te
huisvesten en tegelijkertijd de primaire processen te ondersteunen.

iv. Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010
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v. De prioriteiten voor 2010
P01. Invoeren van he rtekende en meetbare kernprocesse n met het oog
op de vereenvoudiging en de automatise ring
 Optimaliseren planning aankopen (doelstelling)
Tegen Q2 2010 dienen minstens 75% van de aanbestedingen binnen de voorziene
termijnen afgehandeld te zijn in overleg met de Aankoopdienst/
Overheidsopdrachten teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen
en de werkingskosten te drukken. In het verlengde daarvan dienen tegen Q4 2010
alle centrale logistieke aanbestedingen gecontroleerd te worden door de
Aankoopdienst/ Overheidsopdrachten.
Om deze organisatiedoelstelling te bereiken worden volgende acties opgezet: Ten
eerste worden alle aankopen van het komende jaar geïnventariseerd. Vervolgens
worden de overheidsopdrachten geprogrammeerd met identificatie van de controlemijlpalen, worden de eigenaars van de opdrachten systematisch op de hoogte
gehouden van de termijnen via elektronische mail en wordt indien nodig afgestemd
met de eigenaar om vastgestelde achterstand weg te werken (meer ondersteuning,
enz.). Tot slot wordt een aankoopplan opgemaakt op basis van de inventarisatie
waarbij alle aankopen waarop de Stafdienst Logistiek wil sturen worden opgenomen
en tot slot het operationaliseren van de nieuwe organisatiestructuur van de
aankoopdienst. Voor deze laatste actie is een project gedefinieerd.
M02. Optimaliseren ingezette middele n
 Uitvoeren centralisatieprojecten (doelstelling)
De stafdienst Logistiek stelt zich als doel de centralisatieprojecten inzake huisvesting
uit te voeren aansluitend op het invoeren van de nieuwe structuur teneinde de
werkingskosten te verminderen en het comfort en de veiligheid voor de werknemers
en klanten te verhogen.
Hierbij kan de insteek zijn het hergroeperen van diensten in functie van het Coperfin
objectief van 235 gebouwen of een tijdelijke hergroepering in functie van concrete
projecten of het verbeteren van de werkplek in functie van concrete processen.
 Optimaliseren planning printjobs (doelstelling)
De stafdienst Logistiek stelt zich als doel de planning van de printjobs te respecteren
teneinde drukwerk tijdig en kwalitatief op te leveren. Voor de te ondernemen acties
wordt verwezen naar de detailfiche
 Actualiseren Infrastructuurprogramma (project)
In het Infrastructuurprogramma werden de localisaties en gebouwen waar de FOD
Financiën zal aanwezig zijn en de timing waarbinnen dit zal gebeuren, bepaald. Deze
localisaties, gebouwen en timing werden in de periode 2002/2003 vastgelegd.
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Na 7 jaar is het nodig dat de toen gehanteerde uitgangspunten en hypothesen
worden geherevalueerd en dat de resultaten worden aangepast aan de realiteit op
het terrein.
I01. Een nieuwe organisatiest ruct uur
 Opzetten van een goed functionerende operationele PMO binnen de Stafdienst
Logistiek (project)
Realiseren binnen de stafdienst Logistiek van een goed functionerende operationele
PMO waarbinnen de rollen op het vlak van projectbeheer, veranderingsbeheer en
procesbeheer ingevuld worden teneinde het operationele plan van de stafdienst
Logistiek efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen in nauwe samenwerking met
de cel Beheerscontrole.
 Operationaliseren Aankoopdienst (project)
De stafdienst Logistiek stelt zich als doel de aankoopdienst/ overheidsopdrachten te
operationaliseren met professionele en gespecialiseerde teams teneinde de
doelstellingen van het aankoopproces te realiseren.
 Operationaliseren Afdelingen Logistiek (project)
In het traject om de Logistieke pijler (Economaten en Gebouwen) van de Stafdienst
te professionaliseren wordt in 2010 een stafdienst “Logistiek” opgericht waarbinnen
een afdeling zal instaan voor de definitie en opvolging van de strategie. Daarnaast
zullen op centraal niveau operationele afdelingen Logistiek ingericht worden.
Per centralisatieproject zullen ook logistieke antennes en logistieke cellen ingericht
worden. Op die manier kunnen de voordelen van een centrale strategische
aansturing en een lokale aanwezigheid en kennis verenigd worden.
Volgend op dit organisatorische traject zal FMup/Altamira geïmplementeerd worden
in de logistieke cellen op het terrein.
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