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Inleiding van de Voorzitter
Met dit geïntegreerd managementplan 2011 wil het directiecomité in de eerste plaats verder bouwen
op onze ambities die in het plan 2010 opgenomen waren.
We hebben onze doelstellingen en projecten ter uitvoering van de strategische kaart verder scherp
gesteld en aangevuld, rekening houdende met de bijzondere omstandigheden die een periode van
lopende zaken met zich meebrengt.
De nieuwe organisatiestructuur blijft speerpunt!
Omwille van de politieke situatie en de beperkingen eigen aan een periode van lopende zaken, heeft het
directiecomité zijn ambitie om de nieuwe organisatiestructuur vanaf 2010 in te voeren helaas moeten
bijstellen.
Toch blijft deze nieuwe organisatiestructuur een cruciale hefboom om de modernisering verder te
zetten en het departement verder te professionaliseren en efficiënter te maken. De invoering van de
nieuwe organisatiestructuur en de invoering van een aangepast HR‐beleid blijven dan ook twee
belangrijke speerpunten binnen onze strategie en we streven er naar om alsnog in 2011 van start te
kunnen gaan met de invoering ervan op het terrein.
Moderniseren en continuïteit gaan hand in hand!
De voorbije jaren zijn er belangrijke stappen gezet in de modernisering van de FOD Financiën. Wij
moeten op hetzelfde elan verder werken om een moderne en slagkrachtige administratie uit te bouwen.
Tegelijkertijd moeten we ondertussen een continuë en kwaliteitsvolle dienstverlening waarborgen, want
dat is onze kernopdracht. Wij streven daarom naar een juist evenwicht tussen enerzijds de vernieuwing
en verbetering en anderzijds de continuïteit (wat men dagelijks doet).
Iedereen betrokken!
De waarde van ieder plan zit in de uitvoering ervan … Iedereen in de organisatie is hierbij betrokken.
Daarom willen we ook op ieder moment zichtbaarheid kunnen geven aan de uitvoering, op basis van
objectieve informatie en geharmoniseerde beheersinstrumenten. Deze openheid moet bijdragen tot de
transparantie, de erkenning en de geloofwaardigheid van ons departement.
Bouwen aan de toekomst…
Het geïntegreerd managementplan 2011 betekent ook de natuurlijke overgang naar de strategie 2012 –
2017 die reeds door het directiecomité wordt voorbereid en die in de komende maanden wordt
vastgelegd.
Hans D’Hondt,
Voorzitter van het Directiecomité a.i.
FOD Financiën
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De opbouw van het plan
Voorliggend managementplan werd opgemaakt volgens de geïntegreerde aanpak die de voorbije jaren
is ontwikkeld en ingevoerd. Hierbij heeft het directiecomité er uitdrukkelijk voor gekozen om in het plan
2011 de nadruk te leggen op de verderzetting van het managementplan 2010.
Gelijktijdig is een diepgaande reflectie opgestart met het oog op de opmaak van een strategisch
meerjarenplan 2012‐2017 voor de FOD Financiën.

Iedereen betrokken!
Het plan is een ‘volledig’ operationeel plan waarbinnen alle elementen die uitvoering geven aan de
beoogde strategie zijn opgenomen en waarin iedere entiteit en stafdienst nauw is betrokken. De
opmaak van het plan steunt op een combinatie van participatie (bottom‐up) en cascade (top‐down).
Dit betekent concreet dat binnen iedere entiteit enerzijds projecten die gericht zijn op de beoogde
vernieuwing en modernisering werden gedefinieerd en anderzijds doelstellingen die erop gericht zijn de
dagdagelijkse werking te beheren, het prestatieniveau te handhaven en verder te optimaliseren.

PMFin, de juiste projecten op de juiste manier uitvoeren …
De selectie van de projecten gebeurt op basis van een gelaagd proces waarin alle actoren worden
betrokken:

De uitvoering en de opvolging van ieder project afzonderlijk en de ganse portfolio aan projecten gebeurt
volgens onze PMFIN methodologie.

Concrete doelstellingen en een betrouwbare opvolging …
De doelstellingen worden geoperationaliseerd doorheen de ganse organisatie. Dit betekent concreet dat
op de verschillende niveaus de doelstellingen van het bovenliggende niveau worden vertaald naar eigen,
specifieke doelstellingen.
De opvolging van de voortgang van realisatie gebeurt op basis van de informatie die bottom‐up wordt
aangereikt. Daarom is het belangrijk dat op ieder niveau de ‘juiste’ meetpunten (indicatoren) worden
bepaald die ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het aanleveren van
de noodzakelijke informatie voor de opvolging op het hoger/ FOD niveau.
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Onze missie en 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.
Daarenboven heeft de FOD Financiën uiteenlopende opdrachten die veel verder reiken dan de loutere
fiscaliteit. Het is belangrijk dat iedereen eenduidig onze rol en ambitie begrijpt. Deze zijn vervat in onze
missie en visie.

Onze missie
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.

Onze visie
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 aangaan 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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Onze organisatie
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.
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 twee stafdiensten die instaan
voor de aansturing en de coördinatie op strategisch niveau en vier 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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Onze strategie
De strategie van de FOD Financiën beoogt één doel: 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.

Onze strategische krijtlijnen
De FOD Financiën heeft hierin geen unieke rol te vervullen: de uitvoering van de kernopdrachten
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:

Het versterken van de klantgerichtheid van de organisatie
Er wordt expliciet gekozen om de burger centraal te plaatsen in het denken en handelen van de FOD
Financiën. Dit 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. Dit 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,…).
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.

Het verbeteren van onze doeltreffendheid
Het verbeteren van onze doeltreffendheid (de effectiviteit van de organisatie) wordt gedragen door de
evolutie naar een meer resultaatsgerichte organisatiecultuur. 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.
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.

De personeelsmiddelen beter beheren
Het permanent streven naar een verbeterde efficiëntie is een plicht voor iedere administratie.
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.
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Het professionaliseren van onze werkmethoden
Één van de belangrijkste verwachtingen ten overstaan van iedere overheidsadministratie is het
verzekeren van een rechtsgelijke behandeling. 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.
Het is belangrijk dat de 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.

Onze 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.
Onze strategische kaart omvat de ‘Kritieke Succes Factoren’ (KSF). De gedefinieerde KSF’s vormen een
coherent geheel en ondersteunen en versterken elkaar met het oog op de realisatie van onze
opdrachten en ambitie.
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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.
De operationalisering gebeurt binnen iedere entiteit en stafdienst op basis van organisatiedoelstellingen
(gericht op de reguliere werking) en projecten (gericht op de modernisering).
Het is noodzakelijk dat de KSF’s door iedereen eenduidig worden begrepen. Ze zijn hierna omschreven.
We vermelden tevens kort bij iedere KSF de onderliggende doelstellingen en/of projecten en verwijzen
naar de respectievelijke operationele plannen voor een meer uitvoerige beschrijving.

Het perspectief ‘klant’
Binnen het perspectief ‘klant’ definiëren wij de kritieke succesfactoren ten overstaan van onze klanten.
We plaatsen dit perspectief expliciet 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? …

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.FISC.01

Terugdringen van het aantal niet ingediende aangiften

K01.O.FISC.02

Realiseren van een doelgroepgerichte informatiecampagne teneinde de
sportclubs te informeren & sensibiliseren hun fiscale verplichtingen correct
na te komen
Het sneller en correcter verwerken van belastingsontvangsten

K01.O.D&A.01
K01.O.D&A.02

Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van het
vooropgestelde aantal controles
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K01.O.D&A.03

Verhogen van de inzet van detectiemiddelen

K01.O.D&A.04

Verhogen van het aantal vastgestelde misdrijven door D&A

K01.O.D&A.05

K01.O.FRAU.01

Verbeteren van dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers door het
optreden van de organisatie als een professionele, geloofwaardige en
betrouwbare partij
Uitbreiden van de internationale samenwerking

K01.O.FRAU.02

Verhogen van de inningsgraad van de eigen inkohieringen

K01.O.FRAU.03

Uitbreiden van e‐Audit controles

K01.O.FRAU.04

Verhogen van het aantal bancaire onderzoeken

K01.O.AAPD.01

De efficiëntie van de controles inzake successie‐ en/of registratierecht
verhogen door de toepassing van risicobeheer

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K01.P.D&A.01

Vergunningen & AEO (D&A‐00492)

K01.P.I&I.01

Zacheüs (FIN‐00323)

K01.P.I&I.02

REGTAXCO (BC‐202)

K01.P.I&I.03

Dienstenchequebedrijven (I&I‐00537)

K.01.P.AAPD.01

K.01.P.AAPD.03

Alimentatievorderingen – uitbreiding naar internationale inning en
invordering (BC 114)
Penale boeten – uitbreiding naar internationale inning en invordering (BC
176)
STIMER – Interface voor de sociale sector (BC 173)

K.01.P.AAPD.04

STIRint AAPD (BC 218)

K.01.P.AAPD.02

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, waaronder 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.
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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

Het aantal elektronische aangiften via TOW laten toenemen tot 3.100.000

K02.O.FISC.02

Verbeteren van het mandatensysteem (FED IAM)

K02.0.FISC.03

Versnellen van het inkohieringsproces in de PB

K02.0.FISC.04

Aantal elektronische aangiften via Biztax (Vensoc) laten toenemen

K02.0.FISC.05

Voorstel van vereenvoudigde aangifte aan uitgebreide doelgroep

K02.O.AAPD.01

Administratie Niet‐fiscale invordering: verder implementeren van een 1ste
en 2de lijn in de kantoren

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K02.P.FISC.01

Uitbreiding intervat (BC tbd)

K02.P.FISC.02

STIRON lot 1 frontoffice (B&I‐00402)

K02.P.I&I.01

MYBICBAN (I&I‐00576)

K02.P.I&I.02

Het elektronische aanslagbiljet via Zoomit (BC‐240)

K02.P.AAPD.01

Ontwikkeling van de toepassing DER om de elektronische uitwisseling van
gegevens en documenten met de notarissen te bekomen (DP‐00049)
Voorstudie van een Kruispuntbank voor patrimoniale informatie (DP‐00400)

K02.P.AAPD.02
K02.P.AAPD.03
K02.P.AAPD.04

Technisch concept voor de oprichting van de Kruispuntbank voor
patrimoniale informatie (BC 174)
Externe raadpleging van de landmeterplannen (DP‐00235)

K02.P.AAPD.05

URBAIN 2 (DP‐00104)

K02.P.AAPD.06

Inlichtingen over de verhuurmarkt aan professionelen (BC 225)

K02.P.AAPD.07

K02.P.THES.01

Operationaliseren van de cel voor ondersteuning aan externe gebruikers (BC
171)
Operationaliseren van een cel SPOC INFO binnen de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling (BC 169)
Operationaliseren van een cel voor het beheer van protocollen met de
partners (BC 165)
Multikanaal dienstverlening binnen de Thesaurie

K02.P.THES.02

Faillissementen

K02.P.THES.03

Pandora ‐ slapende tegoeden

K02.P.THES.04

Bijzonder Beschermingsfonds

K02.P.THES.05

Solidaire Borgstellingen

K02.P.THES.06

Dematerialisatie

K02.P.AAPD.08
K02.P.AAPD.09
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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.FRAU.01

Verzekeren dat de gegevens worden verwerkt conform de privacywetgeving

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K03.P.FISC.01

IAM‐cel Algemene administratie van de fiscaliteit (FISC 00566)

K03.P.AAPD.01

Operationaliseren van de IAM‐cel (DP‐00223)

K03.P.AAPD.02

Oprichten van de Privacy‐cel (BC 168)

K03.P.ICT.01

FED IAM

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 om een uniforme behandeling te verzekeren. De bepalingen mogen
geen tegenstrijdigheid uitademen. Dit doel vereist 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.
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Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K04.O.FISC.01

Begrijpbaar maken van de bestaande regelgeving

K04.O.AAPD.01

Ontwerp van Koninklijk Besluit dat de neerlegging van het plan en de
aanvraag van gereserveerde identificaties voorafgaand aan de akte oplegt
Coherente, transparante en begrijpbare personeelsreglementering

K04.O.P&O.01

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K04.P.D&A.01

Operationele expertise & ondersteuning

K04.P.AAPD.01

Voorstudie naar de inplanting op federaal niveau van de richtlijn INSPIRE –
organisationele en wetgevende aspecten (BC 219)
Wetgeving voor de oprichting van de Kruispuntbank voor patrimoniale
informatie (BC 172)
Invordering
van
schadevergoedingen,
interesten
en
rechtsplegingsvergoedingen (BC123)

K04.P.AAPD.02
K04.P.AAII.01

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.
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Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

K05.O.FRAU.01

Communicatie via de media als middel in de strijd tegen de fraude

K05.O.AAPD.01

Intern communicatieplan top down (gesynchroniseerde communicatie)

K05.O.AAPD.02

Extern communicatieplan

K05.O.P&O.01

Coördinatie van, intensifiëring van en impulsen geven aan de P&O‐
communicatie via alle mogelijke communicatiekanalen
Bieden van transparantie op de werking

K05.O.ICT.01
K05.O.SCC.01

Optimalisering van de managementrapportering over de uitvoering van de
strategische en operationele planning

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

K05.P.SCC.01
K05.P.SCC.02

Het ontwikkelen en het implementeren van een nieuw geïntegreerd intranet
op basis van een content management systeem (CMS)
Internet en doelgroepenstrategie

K05.P.SCC.03

Digital Signage

K05.P.SCC.04

Jaarverslag 2010

K05.P.SCC.05

Fininfo 2012

Het perspectief ‘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? …

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.
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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.FISC.01

100% van de QPV beantwoorden binnen de toegestane antwoordtermijn

P01.O.FISC.02

Geschillenbehandeling

P01.O.FISC.03
P01.O.FISC.04

Analyseren van de mogelijkheid tot harmonisatie processen/procedures
KMO & GO
Modelleren kernprocessen Algemene administratie van de fiscaliteit

P01.O.FISC.05

Budgetbeheer

P01.O.FRAU.01

Implementeren van buitenlandse goede praktijken

P01.O.FRAU.02
P01.O.I&I.01

Definiëren van de Coperfin processen P23, P24 et P25 binnen het BPM‐
platform
Het beheren van de processen van Inning & Invordering

P01.O.AAPD.01

Het proces over materieel & outillage centraal beheren

P01.O.THES.01

Opvolgen van de dossiers staatswaarborg.

P01.O.ICT.01

Processen inzake tests en inwerkingstelling

P01.O.B&B.01

Fedcom stabiliseren

P01.O.LOG.01

Optimaliseren planning aankopen

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

P01.P.D&A.01

Werkmethodes & ondersteuning (D&A‐00446)

P01.P.D&A.02

Interne controle Douane en Accijnzen (D&A‐00491)

P01.P.D&A.03

MOTO (B&I‐00334)

P01.P.D&A.04
P01.P.AAPD.01

RAPPORT DA (registreren van uitgevoerde activiteiten) + FIODA (fraude
irrégularité‐ onregelmatigheden DA) (D&A‐00533 + D&A‐00457)
Procesmodellering Patrimoniumdocumentatie (DP‐00459)

P01.P.THES.01

Operationalisering Coperfinprojecten IEFA, FMD, Betalingsgeschillen.

P01.P.ICT.01

CMMI

P01.P.LOG.01

Uittekenen van een BPR Fleet management

P01.P.SCC.01

Ondersteuning van de organisatie bij implementatie en werklastmeting

P01.P.SCC.02

Implementatie van een uniforme tool voor procesbeheer (BPM) (SCC‐00425)
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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 twee
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, om 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 voor het respect van de bescherming van de privélevenssfeer.

Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

P02.O.FISC.01

P02.O.FISC.04

De kwaliteit van de selectie van de te controleren dossiers wordt verhoogd
op basis van uitgewerkte risicoprofielen
Alle geplande en gevraagde controles zijn uitgevoerd volgens de verstrekte
richtlijnen en binnen de gestelde tijdslimiet
Minstens 65% van het aantal uitgevoerde controles geeft aanleiding tot een
rechtzetting
Maximale stockafbouw voor de “controledossiers”

P02.O.FISC.05

Optimaliseren van de opsporingsactiviteiten

P02.O.FISC.06

Optimaliseren van de backoffice (TAXI) in de personenbelasting

P02.O.FISC.07

Verbeteren van het proces fiscaal nazicht

P02.O.FISC.08

Optimaliseren van de controles

P02.O.FRAU.01

Invoeren van preventieve risico‐analyse

P02.O.I&I.01

Optrekken van de invorderingsratio door middel van doelgerichte nationale
invorderingsacties
De efficiëntie van de controles inzake successie‐ en/of registratierecht
verhogen door de toepassing van risicobeheer

P02.O.FISC.02
P02.O.FISC.03

P02.O.AAPD.01

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

P02.P.FISC.01

SAF‐T (FISC 00565)

P02.P.FISC.02

Tool voor berekening van de bedrijfsvoorheffing (FISC 00506)

P02.P.D&A.01

Vergunningen en AEO (D&A‐00492)

P02.P.FRAU.01

Strijd tegen de fraude door buitenlandse BTW‐plichtigen
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P02.P.FRAU.02
P02.P.FRAU.03

Strijd tegen de fraude door bedrijven die misbruikmechanismen hanteren
met betrekking tot de aftrek voor risicokapitaal
Oprichten dienst ter bestrijding van de belastingparadijzen

P02.P.FRAU.04

Oprichten dienst voor antifraudesamenwerking

P02.P.ICT.01

Datamining

P02.P.ICT.02

Kasregistersystemen

P.03 Gepaste beheer‐ en managementinstrumenten (Managementcyclus, Performantie
management, 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 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 moet 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.
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Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

P03.O.FISC.01

Optimaliseren beheerscyclus

P03.O.D&A.01
P03.O.FRAU.01

Verhogen van de kwaliteit procesbeheersing door de afspraken op gebied
van de productie en termijnbeheersing na te komen
Actualiseren en leren van de balanced score card (BSC)

P03.O.FRAU.02

Operationele doelstellingen inzake MPM

P03.O.FRAU.03

Geïntegreerde managementcyclus

P03.O.I&I.01

Actualisering van de operationele doelstellingen in de managementcockpits

P03.O.I&I.02

Acties op de fiscale achterstand

P03.O.AAPD.01

Bestendigen en verder uitrollen van de beheerscyclus

P03.O.AAPD.02

Afstemmen van de beheerscyclus met de personeels‐ en begrotingscyclus
2012
Operationele doelstellingen met betrekking tot MPM

P03.O.THES.01
P03.O.P&O.01
P03.O.P&O.02

P&O voert de beheerscyclus uit volgens het opgemaakte plan van aanpak op
maat
Uitwerken van het operationeel plan P&O 2011

P03.O.P&O.03

Opmaak van het operationeel plan P&O 2012

P03.O.P&O.04

Tijdige en correcte oplevering van het personeelsplan

P03.O.ICT.01

Toepassen van PMFin en BPM

P03.O.B&B.01

Beheerscontrole

P03.O.B&B.01

Operationaliseren van de cellen beheerscontrole op niveau N‐1

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

P03.P.FISC.01
P03.P.FISC.02

Aanpassing cockpit Algemene administratie van de fiscaliteit (BC 119,
B&B 00359, FISC 00511)
Cockpit P (BC119, FISC 00512, FISC 00527)

P03.P.FISC.03

Cockpit KMO (BC 119)

P03.P.FISC.04

Cockpit GO (BC 119)

P03.P.FISC.05

Tool voor het beheer van de doelgroep GO (FISC 00567)

P03.P.D&A.01

CAMADA ORG (D&A‐00569)

P03.P.P&O.01

Release cockpit P&O

Het perspectief ‘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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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 uitgroeien 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 en 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.FISC.01

Actualiseren van de functiebeschrijvingen in functie van de noodzakelijke
wervingen
Actualiseren van de functiebeschrijvingen in functie van de noodzakelijke
wervingen
Uitbreiden van het aantal effectieven van de buitendiensten

M01.O.FRAU.01
M01.O.FRAU.02
M01.O.FRAU.03
M01.O.FRAU.04

Benoemen van de centrumdirecteurs en de andere leidinggevende functies
binnen de nieuwe organisatiestructuur
Invoeren van een opleidingscyclus

M01.O.I&I.01

Goed laten functioneren van de nieuwe organisatiestructuur

M01.O.AAPD.01
M01.O.THES.01

Documenteren van bestaande informaticatoepassingen ontwikkeld in eigen
beheer
In kaart brengen van de personeelsbehoeften.

M01.O.P&O.01

Uittekenen van de nieuwe processen voor de mutaties en de hogere functies

M01.O.ICT.01

Co‐sourcing

M01.O.SCC.01

Optimaliseren van de eigen werking

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M01.P.AAPD.01

M01.P.P&O.02

De resultaten en aanbevelingen van McKinsey naar aanleiding van de
uitgevoerde werklastmeting implementeren binnen de administratie
Patrimoniumdiensten (BC 215)
Ontwikkelen van informaticatools ter ondersteuning van de P&O‐werking
(mutaties, hogere functies, onkostenvergoedingen, enz….)
Bevorderingen niveau A (A3, A4 en A5) : vergelijking van titels en verdiensten

M01.P.P&O.03

Invoeren Telewerk

M01.P.P&O.04

Het preventief gezondheidstoezicht op de werknemers

M01.P.P&O.05

Voorbereiding van de invoering van e‐HR in de FOD Financiën

M01.P.P&O.01
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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.FISC.01

Functionele herschikkingen binnen de Administratie KMO

M02.O.FISC.02

Opdeling takenpakketten PB

M02.O.FISC.03

Optimaliseren van de backoffice in de personenbelasting

M02.O.FISC.04

Verminderen van de papieren aangiften in de personenbelasting

M02.O.FISC.05
M02.O.FISC.06

Onnodig automatisch printen van standaarddocumenten & ‐formulieren
stopzetten
Plan voor aanpassing TAXI

M02.O.FISC.07

Voorbereiding van de scanning van de permanente dossiers in 2012

M02.O.FRAU.01

Opleiden van nieuwe medewerkers

M02.O.FRAU.02

Opzetten van gemengde controleteams

M02.O.AAPD.01

M02.O.THES.01

Documenteren van bestaande informaticatoepassingen ontwikkeld in eigen
beheer
Een lastenmeting uitvoeren in de diensten van de administraties Opmetingen
& Waarderingen, Rechtszekerheid en Niet‐fiscale invordering
Administratie Patrimoniumdiensten: binnen elk comité wordt een plan van
aanpak voor de prioritisering van de dossiers opgesteld en voorgelegd aan de
N‐2
Opvolgen van de intrestbonificaties

M02.O.P&O.01

Uitvoering van het personeelsplan 2011 opvolgen

M02.O.P&O.02

Opmaak van personeelsplan 2012 en van strategisch personeelsplan

M02.O.ICT.01

Service desk optimaliseren

M02.O.ICT.02

Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid

M02.O.ICT.03

Capaciteitsplanning communicatie infrastructuur

M02.O.ICT.04

Uitbreiding van de storage capaciteit

M02.O.ICT.05

Uitbreiding van de processing capaciteit

M02.O.ICT.06

Continuïteit van de bureautica uitrusting

M02.O.ICT.07

Continuïteit en uitbreiding van de ICT fundamenten

M02.O.AAPD.02
M02.O.AAPD.03
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M02.O.ICT.08

Uitfasering mainframe

M02.O.B&B.01

Monitoren doorlooptijd facturen

M02.O.LOG.01

Professionaliseren van de schoonmaak

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M02.P.I&I.01

Centraal bestand van beslagberichten (I&I‐00535)

M02.P.I&I.02

Stelsel van de jaarlijkse vakantie ‐ Vereenvoudigd derdenbeslag (REC‐00412)

M02.P.AAPD.01
M02.P.P&O.01

Aansluiting van de boekhouding van de Patrimoniumdiensten op FEDCOM
(DP 00398)
Invoeren van een ‘leadership’‐cultuur binnen de FOD

M02.P.P&O.02

Upgrade organisatie‐ en competentietool naar versie 4

M02.P.ICT.01

Insourcen servicedesk Eranova

M02.P.ICT.02

Videobeveiliging geïntegreerd op het netwerk

M02.P.ICT.03

Internet Security Penetration test

M02.P.LOG.01

Uitvoeren Coperfin – Infrastructuurprogramma

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.FISC.01

WF Geschillen voor de BTW

M03.O.FISC.02

Optimaliseren van de backoffice in de personenbelasting

M03.O.THES.01

Deelname aan Federale en transversale projecten

M03.O.THES.02

Verder organiseren en automatiseren van de Afdeling Kinderbijslagen
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Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M03.P.FISC.01

STIRON – lot 1 backoffice (B&I‐00403)

M03.P.FISC.02

STIRON – lot 2 (B&I‐00015)

M03.P.FISC.03

STIRCO & STIRON – lot 3 (FISC 00453)

M03.P.FISC.04

STIRON – lot 3 Opsporingen (FISC 00452)

M03.P.FISC.01

Uitbreiding STIR‐BTW (BC 00257)

M03.P.FISC.02

STIRint – DLO (FISC 00502)

M03.P.FISC.03

STIRint – CLO (FISC 00501)

M03.P.FISC.04

STIRint, module SD&OCDE (spaarrichtlijn en OESO) (FISC 00504)

M03.P.FISC.05

STIRint E‐SERVICES (FISC 00499)

M03.P.FISC.06

STIRint VATREFUND phase 2 (FISC 00549)

M03.P.D&A.01

Uitbreiding mogelijkheden van de selectietool CSPbis (D&A‐00536)

M03.P.D&A.02

AES fase 1 (D&A‐00541)

M03.P.D&A.03

NCTS‐Web (D&A‐00531)

M03.P.D&A.04

WEB‐EMCS (BC 244)

M03.P.D&A.05

AC©4 (BC 206, BC 207)

M03.P.D&A.07

DA‐Globalisaties (BC 245)

M03.P.D&A.08

MODA (BC 241)

M03.P.FRAU.01

STIR‐Fraude

M03.P.FRAU.02

STIRINT

M03.P.I&I.01

STIMER – module voorafbetalingen (FIN‐00546)

M03.P.I&I.02

STIMER – module roerende voorheffing (FIN‐00546)

M03.P.I&I.03

STIMER – Transversale modules (I&I‐00548)

M03.P.I&I.04

STIMER – modules wave 2 (I&I‐00547)

M03.P.I&I.05

STIRINT invordering (BC 237)

M03.P.AAPD.01

STIPAD 1 (DP‐00212)

M03.P.AAPD.02

STIPAD 2 (BC 216)

M03.P.AAPD.03

STIPAD Intern (DP‐00231)

M03.P.AAPD.04

SBE.be (DP‐00243)

M03.P.AAPD.05

CadGIS ‐ Lot 1 (DP‐00213)

M03.P.AAPD.06

CadGIS ‐ Lot 2 (DP‐00214)

M03.P.AAPD.07

Het ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor de fiscale en sociale notificaties
(DP 00091)
Ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor het beheer van de onroerende
goederen (DP‐00230)
Ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor het beheer van de stock (roerende

M03.P.AAPD.08
M03.P.AAPD.09
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goederen) (DP‐00089)
M03.P.AAPD.10

Ontwikkelen van de interface STIMER‐STIPAD (DP‐00475)

M03.P.AAPD.11
M03.P.AAPD.12

STIMER: Ontwikkelen van de module “Andere niet‐fiscale invorderingen”
(DP‐00476)
STIMER: Ontwikkelen van de module “Penale boeten” (DP‐00489)

M03.P.AAPD.13

STIMER: Ontwikkelen van de module “Alimentatievorderingen” (DP‐00490)

M03.P.AAPD.14
M03.P.THES.01

Ontwikkelen van een nieuwe toepassing voor de scheepshypotheken (BC
164)
Automatisering van de werkzaamheden van de dienst ‘Vooruitzichten’

M03.P.THES.02

Vervanging van IT‐systeem TRADIX

M03.P.P&O.01

Elektronische tijdsregistratie

M03.P.ICT.01

Gegevensuitwisseling platform

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 gestructureerde 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.FISC.01
M04.O.FRAU.01

Streven naar een consolidatie & standaardisatie van de kennis over de
beroepen
Uitbreiden en ter beschikking stellen van informatiebronnen

M04.O.FRAU.02

Permanent bijwerken van fenomenen van fraude op grote schaal

M04.O.AAPD.01

Opleiding op maat van de AAPD organiseren: de opleidingsbehoeften
bepalen en een aangepast opleidingsplan opstellen
Administratie Rechtszekerheid: tegen 01/09/2011 de procedureboeken
"Bijwerken van de documentatie" ‐ "FUN" aanpassen en publiceren
Administratie Opmetingen & Waarderingen: tegen 01/10/2011 het
procedureboek voor het beheren van de kadastrale percelen publiceren
Administratie Niet‐fiscale invordering: actualiseren van de instructie A
(Amendes) met betrekking tot de politieboeten tegen 31/12/2011

M04.O.AAPD.02
M04.O.AAPD.03
M04.O.AAPD.04
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M04.O.P&O.01

Opvolging van het globaal ontwikkelingsplan

M04.O.ICT.01

Interne kennisoverdracht binnen de Stafdienst
Communicatietechnologie
Operationalisering van de geïntegreerde BPM‐aanpak

M04.O.SCC.01
M04.O.SCC.02

Informatie‐

en

De processen van de stafdienst SCC zijn via de geïntegreerde BPM‐aanpak
beschreven tegen eind december 2011

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

M04.P.FISCI.01

Intranet Algemene administratie van de fiscaliteit (FISC 00560)

M04.P.D&A.01

Gegevensbeheer en intelligence

M04.P.FRAU.01

Oprichten Belgian Internet Service Center (BC 18)

M04.P.THES.01

Uitbouwen van kennisbeheer

M04.P.P&O.01

Uitwerking en inwerking stellen van de processen en de tools van het
expertisecentrum Personeelsontwikkeling

Het perspectief ‘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.

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.
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Ondersteunende organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

I01.O.FISC.01

Transfert geschillen buitenlandse BTW‐BP

I01.O.FISC.02

Voorbereiden operationalisering stafdienst Managementondersteuning (N2)

I01.O.AAPD.01

Het maken van operationele afspraken en samenwerkingsverbanden tussen
de vijf administraties en binnen elke administratie
Het maken van operationele afspraken en samenwerkingsverbanden tussen
en met de diensten van de centrale administratie van de AAPD
Administratie Rechtszekerheid: tegen 30/06/2011 een
samenwerkingsverband met de administratie Informatieverzameling en –
uitwisseling opzetten
Administratie Rechtszekerheid: tegen 01/06/2011 operationele afspraken
maken met de administratie Opmetingen & Waarderingen over de
schattingen en de FUN‐processen
Administratie Rechtszekerheid: tegen 30/06/2011 een
samenwerkingsverband opzetten met dienst VI om het
successieaangifteformulier te structureren
Administratie Rechtszekerheid: tegen 01/06/2011 een
samenwerkingsverband opzetten met de administratie Niet‐fiscale
invordering over landbouwvoorrechten en fiscale bevoegdheden
Administratie Opmetingen & Waarderingen: het maken van operationele
afspraken en samenwerkingsverbanden met de administratie
Patrimoniumdiensten met betrekking tot de schattingen
Administratie Opmetingen & Waarderingen: het maken van operationele
afspraken en samenwerkingsverbanden met de administratie
Rechtszekerheid met betrekking tot de schattingen en FUN
Administratie Opmetingen & Waarderingen: tegen 01/12/2011 de
bevoegdheden van de ODD ) inzake schattingen van onroerende goederen te
integreren in de administratie Opmetingen & Waarderingen
Administratie Opmetingen & Waarderingen: oprichten van een cel
“Schattingen” binnen elke gewestelijke directie voor de behandeling van
eenvoudige aanvragen
Administratie Informatieverzameling en ‐uitwisseling: het opzetten van
samenwerkingsverbanden met de administratie Niet‐fiscale invordering
Administratie Informatieverzameling en ‐uitwisseling: het opzetten van
samenwerkingsverbanden met de administratie Patrimoniumdiensten
Administratie Informatieverzameling en –uitwisseling:
samenwerkingsverbanden opzetten met de administratie Opmetingen &
Waarderingen
Administratie Niet‐fiscale invordering: het maken van operationele afspraken
en samenwerkingsverbanden met de centrale administratie en de
buitendiensten van de administratie Niet‐fiscale invordering
Organisatiemanagement : het bijhouden en structureren van de
dienstenstructuur van de FOD Financiën in de databank personeel in
samenwerking met de stafdienst ICT

I01.O.AAPD.02
I01.O.AAPD.03

I01.O.AAPD.04

I01.O.AAPD.05

I01.O.AAPD.06

I01.O.AAPD.07

I01.O.AAPD.08

I01.O.AAPD.09

I01.0.AAPD.10

I01.O.AAPD.11
I01.O.AAPD.12
I01.O.AAPD.13

I01.O.AAPD.14

I01.O.P&O.01
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Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

I01.P.FISC.01

Oprichting centra P (FISC 00522)

I01.P.FISC.02

Oprichting centra KMO (FISC 00523)

I01.P.FISC.03

Oprichting centra GO (FISC 00524)

I01.P.FISC.04

Operationalisering NCO (FISC 00530)

I01.P.FISC.05

Operationalisering nationaal centrum buitenland (FISC 00545)

I01.P.FISC.06

Operationalisering polyvalent centrum Eupen (FISC 00563)

I01.P.FISC.07

OE&O – Fiscale diensten (FISC 00554)

I01.P.FISC.08

OE&O – Risicobeheer (FISC 00555)

I01.P.FISC.09

OE&O – Geschillen (FISC 00556)

I01.P.FISC.10

OE&O – Internationale betrekkingen (FISC 00557)

I01.P.FISC.11

OE&O – applicatiebeheer (FISC 00558)

I01.P.FISC.12

OE&O – “Dienst II” “Transfert staf N2” (FISC 00559)

I01.P.FISC.13
I01.P.FISC.14

Opera STIMER Project Vaststellen van de rechten ‐ Roerende Voorheffing
(FIN‐00036)
Opera STIMER Diverse taksen (FISC 00495)

I01.P.FISC.15

OCC (FISC 00460)

I01.P.D&A.01

Invoeren aangepaste organisatiestructuren D&A

I01.P.FRAU.01

Kantelen van 4 regionale directies (B&I‐00333)

I01.P.FRAU.02

Oprichten van 5° directie (B&I‐00057)

I01.P.FRAU.03

Invoeren stafdiensten N‐1 (FRAU‐00553 v1)

I01.P.I&I.01

Inningscentrum (I&I‐00518)

I01.P.I&I.02

Bijzonder Invorderingcentrum (I&I‐00519)

I01.P.I&I.03

Regionale Invorderingscentra (I&I‐00520)

I01.P.I&I.04

Oprichting van de cel OCC (I&I‐00521)

I01.P.AAPD.01
I01.P.AAPD.02

Operationaliseren van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie
(= OCC) (DP 00238)
Operationaliseren van de antennes Opmetingen & Waarderingen (DP‐00217)

I01.P.AAPD.03

Oprichten van een dienst “Plan” (DP‐00218)

I01.P.AAPD.04

Operationaliseren van de antennes Rechtszekerheid (DP‐00226)

I01.P.AAPD.05

Optimaal uitbouwen van FINSHOP Brussels (DP‐00095)

I01.P.AAPD.06
I01.P.AAPD.07

Het omvormen van het SHAPE domeinkantoor tot een budgettair fonds (DP‐
00399)
Operationaliseren van de teams “Onroerende goederen” (DP‐00096)

I01.P.AAPD.08

Operationaliseren van de teams “Beheer onroerende goederen” (DP‐00230)

I01.P.AAPD.09

I01.P.THES.01

Operationaliseren van de nieuwe structuur van de administratie
Patrimoniumdiensten (BC 214)
Operationaliseren van de diensten van de administratie Niet‐fiscale
invordering (DP 00227)
Uitbouwen van een operationele PMO structuur voor de entiteit Thesaurie

I01.P.THES.02

Reorganisatie van de CDVU ingevolge beleidsbeslissingen

I01.P.THES.03

Omschakeling DCK naar een Administratieve Dienst met Boekhoudkundige

I01.P.AAPD.10
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Autonomie (ADBA)
I01.P.THES.04
I01.P.P&O.01
I01.P.P&O.02
I01.P.P&O.03
I01.P.ICT.01

Omschakeling van het Muntfonds naar een Administratieve Dienst met
Boekhoudkundige Autonomie (ADBA)
Realiseren van de nieuwe structuren van de FOD Financiën
Samenwerking en dienstverlening bevorderen door middel van de
implementatie van de nieuwe P&O‐structuur
Globale ondersteuning van de opleiding in het kader van de modernisering

I01.P.ICT.02

Aanstellen van ICT Account managers ten behoeve van de lijn‐ en andere
stafdiensten
Uitwerken van een aangepast organigram

I01.P.LOG.01

Operationaliseren Afdelingen Logistiek

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 organisatiedoelstellingen:
Referentie

Organisatiedoelstelling

I02.O.FRAU.01

Invoeren van functiegesprekken

I02.O.AAPD.01

Opzetten van bilaterale doelstellingengesprekken tussen N‐1, N‐2 en N‐3,
respectievelijk teamchefs
Tegen eind 2011 zal SCC een ‘voorbereidingstraject ontwikkelcirkels’
opstarten

I02.O.SCC.01

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

I02.P.P&O.01

Implementeren van de ontwikkelcirkels in de organisatie

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.
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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.FISC.01

Uitvoeren van een risico‐analyse voor de sleutelprocessen

I03.O.AAPD.01

Opzetten van een systeem van interne controle/organisatiebeheersing
binnen de AAPD

Ondersteunende projecten:
Referentie

Project

I03.P.FISC.01

Organisatiebeheersing (Org‐B) binnen de Algemene administratie van de
fiscaliteit (FISC 00561)
Interne controle Douane & Accijnzen (D&A‐00491)

I03.P.D&A.01
I03.P.AAPD.01
I03.P.P&O.01

Het oprichten van een “Data Quality Center” binnen de administratie
Informatieverzameling en ‐uitwisseling (DP‐00224)
Invoeren van de interne controle in P&O

I03.P.ICT.01

Governance Business ICT

I03.P.ICT.02

Risicobeheersing en KPI’s

I03.P.B&B.01

Interne controle
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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 2011 voor de entiteit

We verwijzen naar de afzonderlijke
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Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Inleiding
Terwijl de focus binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit reeds een aantal jaren lag op
investeringsprojecten zien we de voorbije twee jaar een duidelijke verschuiving naar organisatorische
projecten. De invoering van de nieuwe structuren is immers lang verwacht, maar struikelt momenteel
over het ontbreken van de reglementaire context.
De Algemene administratie van de fiscaliteit heeft zich dan ook voorgenomen in 2011 de
voorbereidingen voor de operationalisering van de Administraties P, KMO & GO en hun centra verder te
zetten en de geplande uitrol bij te sturen a rato van de realisatie van voormelde fundamenten en de
capaciteit van de stafdiensten om de afhankelijkheden tijdig te kunnen realiseren.
In de tussentijd zullen de administrateurs P&KMO in 2011 binnen hun Administratie de nodige
functionele herschikkingen realiseren om te rationaliseren, dit alles in lijn met en ter voorbereiding van
het uiteindelijk te bereiken doel.
Op het niveau van de centrale administratie neemt de administrateur‐generaal zich voor zijn
stafdiensten in 2011 te organiseren in lijn met het organogram opgenomen in het KB van 3/12/2009. In
die context werden een aan aantal nieuwe projecten opgestart, het gaat hier concreet om de projecten
Operationele expertise & Ondersteuning, de IAM‐cel (Identity & Accesmanagement) en de Algemene
Inspectie.
Gezien de verwevenheid van de stafdiensten op het niveau N1 en het niveau N2 hebben de
administrateurs zich dan ook de parallelle operationalisering van hun stafdienst
managementondersteuning voorop gesteld.
Daarnaast meet de centrale administratie zich, naast haar reguliere activiteiten, een aantal
doelstellingen aan die al dan niet via een project zullen worden gerealiseerd. We citeren er maar een
paar: Intranet Algemene administratie van de fiscaliteit, update handleiding verificatie, verkorten en
opvolgen doorlooptijd beantwoorden QPV, …
Voor de buitendiensten ligt de focus op de optimalisering van de interne werking.
We streven er nog steeds naar de beheersactiviteiten maximaal te informatiseren. In die context
verwijzen we graag naar de lopende STIR‐projecten en andere doelstellingen die het beheer vlotter
moeten doen verlopen (de (centrale) automatische verzending van de herinneringsbrieven, de
automatisering van de niet belastbaren in de PB, …).
Daarnaast is ook het opzetten en/of op peil houden van een kwaliteitsvolle dienstverlening zo veel als
mogelijk op maat van de klant een prioriteit. Niet alleen TOW en Intervat springen hier in het oog maar
ook Biztax (opvolger van Vensoc), het voorstel van vereenvoudigde aangifte, … zijn initiatieven om
voormelde doelstelling te realiseren.
In 2011 zal ook het volledige controlegebeuren onder de loep genomen worden. De aansturing vanuit
de centrale administratie zal worden gestroomlijnd, de samenstelling van het controleprogramma zal
transparanter gebeuren, de nieuwe controletypologieën zullen worden geïntroduceerd, de
doelstellingen (controlecapaciteit) zullen worden bepaald volgens een participatief model teneinde het
lokaal management te responsabiliseren, … dit alles om op 1/1/2012 (invoering van de controleperiode
per kalenderjaar) een nieuwe start te kunnen nemen.
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Tenslotte zullen ook de huidige werkmethodes op het vlak van de geschillenbehandeling worden
herbekeken en zullen de nodige acties worden ondernomen om ook voor de btw het gebruik van de
workflow geschillen te intensifiëren.
De aansturing (doelstellingen) en de opvolging van de realisatie van de doelstellingen gebeurt via de
cockpit en de in de beheerscyclus voorziene meetings. Deze beheerscyclus werd in 2010 uitgerold in de
buitendiensten van de Algemene administratie van de fiscaliteit. Na een inloopperiode stellen we vast
dat een aantal dienstleiders de cockpit effectief gebruiken als een managementinstrument, anderen
zien ze nog uitsluitend als een verantwoordingsinstrument en nog anderen zijn er helemaal nog niet van
overtuigd of kunnen er nog niet mee overweg.
Het is de bedoeling in 2011 de nodige acties te ondernemen om iedereen op dezelfde golflengte te
krijgen. Het bepalen van de verschillende doelstellingen moet zeker volgens een meer uniforme,
participatieve methode om zo te komen tot een maximale responsabilisering van de verschillende
actoren. Bovendien zal de cockpit van de Algemene administratie van de fiscaliteit worden vervolledigd
met een aantal KPI’s & worden de nieuwe cockpits P, KMO, GO met een bredere waaier aan KPI’s
voorbereid.
Tegelijkertijd worden in 2011 de sleutelprocessen gemodelleerd die als basis zullen dienen voor het
opzetten van een professionele interne controle.
Om de cirkel helemaal te sluiten voorziet de Algemene administratie van de fiscaliteit de
operationalisering van een moderne algemene inspectie die op verzoek van het management de
realiteit van bepaalde vaststellingen en/of signalen op het terrein na zal gaan.
Tenslotte willen we ook in 2011 de operationalisering van de nieuwe structuren en/of werkmethodes
zoveel als mogelijk voorbereiden. In die context werden een aantal doelstellingen geformuleerd om
bestaande stocks (controle‐ & geschillendossiers) af te bouwen.
Om af te sluiten toch nog voor alle duidelijkheid de strategie die we binnen de Algemene administratie
van de fiscaliteit wensen aan te houden op het vlak van de personeelsbewegingen.
De administrateurs hebben de functionele noden voor hun respectievelijke Administraties (TO BE) en de
huidige diensten (AS IS) die onder hun bevoegdheid ressorteren in kaart gebracht op basis van
objectieve gegevens (taken, normen, VTE’s). Het is op die basis dat alle personeelsbewegingen
(promoties & mutaties) binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit zullen worden uitgevoerd.
Vanuit het bewustzijn dat de waarde van dit plan berust op de uitvoering ervan is ernaar gestreefd om
voor alle projecten een duidelijke beschrijving en timing op te nemen in de daarvoor bestemde tool
“ProjectMaster”, worden alle doelstellingen met betrekking tot de kernactiviteiten via de cockpit
opgevolgd & werden voor alle overige doelstellingen actieplannen gedefinieerd.
De realisatie van dit plan is slechts mogelijk 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 en de administrateurs P, KMO & GO hebben hierin een sleutelfunctie te
vervullen.
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In de vaste overtuiging dat voorliggend plan een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de
strategie van de FOD Financiën,
C. Six
Administrateur‐generaal van de fiscaliteit dd
Y. Cappelier
Administrateur P dd
C. Gillet
Administrateur KMO dd
P. Jacquij
Administrateur GO
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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 & heffingen verschuldigd door particulieren, KMO’s en grote ondernemingen.


Hiertoe worden overheidsbeslissingen, wetten en reglementen omgezet in éénduidige
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.
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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.
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SWOT‐analyse
Organisatieanalyse
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Sterkte

De organisatieanalyse stelt duidelijk dat de Algemene administratie van de fiscaliteit voor een aantal
grote uitdagingen staat vanuit het belangrijk aantal zwakke punten met hoge impact waarvoor zij
absoluut aandacht moet hebben.
Een van de belangrijkste aandachtspunten is zeker de omgekeerde leeftijdspiramide die er zelfs op korte
termijn toe zou kunnen leiden dat de kernopdrachten niet meer kunnen worden vervuld. De combinatie
met een strikter budget en bijgevolg beperktere recruteringen maakt het probleem nog schrijnender, de
Algemene administratie van de fiscaliteit moet er daarom een prioriteit van maken haar middelen
efficiënter in te zetten. Om hiertoe te komen zal zij, bij gebrek aan een juridisch kader, organisatorische
aanpassingen op basis van louter functionele herschikkingen 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.
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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 niet vervangen uitstroom te
compenseren. 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 belastingplichtigen 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.
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, het 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.
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Omgevinganalyse
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Opportuniteit

De uitvoering van dit actieplan kan doorkruist worden door voormelde externe factoren.
Het zal hoe dan ook een uitdaging blijven om de bedreigingen te kanaliseren en de opportuniteiten
maximaal te benutten.
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De bijdrage tot de Strategische kaart in 2011
Klanten

Processen

Middelen

Innovatie

Ondersteuning
i.f.v. een
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aangestuurd
risicobeheer

Beheer- en
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van
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Proactief
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expertise en
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Interne controle
en integraal
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Voor volgende KSF heeft de Algemene administratie van de fiscaliteit geen specifieke projecten en/of
doelstellingen voorzien in 2011:
•
•

K.5 Proactief communicatiebeleid
I.2 Ontwikkelcirkels

De lead voor deze KSF ligt a priori bij de stafdienst P&O. Het spreekt echter voor zich dat deze aspecten
daar waar nodig meegenomen worden in de verwezenlijking van de projecten en/of doelstellingen.
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De prioriteiten voor 2011
o Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
 Terugdringen van het aantal niet ingediende aangiften (doelstellingen cockpit)
De operationele diensten zullen alle noodzakelijke acties ondernemen om het aantal niet
ingediende aangiften te beperken tot het absolute minimum.
De maximumgrenzen werden afhankelijk van de materie als volgt bepaald:


Administratie P:

 Het aantal ingediende aangiften PB bedraagt minstens 95% voor AJ 2010 – KPI
1R1‐01


Administratie KMO:

 Het aantal ingediende aangiften VENB bedraagt minstens 92% voor AJ 2010 – KPI





1R1‐02
Het aantal ingediende aangiften RPB bedraagt minstens 90% voor AJ 2010 – KPI
1R1‐03
Het aantal ingediende aangiften BNI‐nat.pers. bedraagt minstens 80% – KPI 1R1‐
04
Het aantal ingediende aangiften BNI‐ven bedraagt minstens 70% – KPI 1R1‐05
Het aantal ingediende aangiften btw bedraagt 100% ‐ KPI 1R1‐06

Teneinde de beheerstaken maximaal te informatiseren en de aanpak te standaardiseren
zullen de herinneringsbrieven aan de belastingplichtigen die in gebreke blijven bij de
indiening van hun aangifte in de PB vanuit de centrale administratie worden verstuurd.
Deze actie zal vervolgens worden geëvalueerd en desnoods bijgestuurd.
De opportuniteit van deze actie wordt eveneens geanalyseerd en indien mogelijk in 2011
ook uitgebreid naar de andere inkomstenbelastingen.
 cfr. actieplan herinneringsbrieven PB (YC)
 cfr. actieplan herinneringsbrieven KMO (CG)

 Realiseren van een doelgroepgerichte informatiecampagne om de sportclubs te
informeren & sensibiliseren hun fiscale verplichtingen correct na te komen
(doelstelling)
De Algemene administratie van de fiscaliteit organiseert in overleg met de Belgische
sportfederaties en in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een sensibiliseringsactie t.a.v. de
sportclubs. Tijdens de informatiesessies worden de sportclubs expliciet op hun fiscale (en
sociale) rechten en plichten gewezen. Rekening houdend met het indieningsmoment van de
aangifte in 2011 zal ingegaan worden op eventuele regularisatievoorstellen. Vanaf 2012
worden in ieder geval dossiers uit deze sector op het controlewerkplan geplaatst.
 cfr. actieplan sportclubs (AV)
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o Uitbouwen volwaardige multikanaal dienstverlening
 Het aantal elektronische aangiften via TOW laten toenemen (doelstelling)
Uitvoeren van een gestructureerde en doelgerichte promotiecampagne teneinde voor het
AJ 2011 het aantal via TOW ingediende aangiften op te drijven tot 3.100.000 met volgende
spreiding over de verschillende doelgroepen:
 1,1 mio ingediend door burgers
 1 mio ingediend door mandatarissen
 1 mio ingediend via TOW‐ambtenaar
 cfr. actieplan TOW (YC)

 Verbeteren van het mandatensysteem (FED IAM) (doelstelling)
Geven van de business‐input noodzakelijk voor de operationalisering tegen 15/11/2011
(door de stafdienst ICT) van een 'self‐service' mandatensysteem i.h.k.v. Tax‐on‐web (FED
IAM) specifiek voor de doelgroep van de mandataris. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar
de ontwikkeling van een meer beveiligde (elektronische) omgeving voor de interacties
tussen de burger en zijn mandataris.
Bovendien worden alle acties ondernomen om de overgang van het huidig volledig
'papieren' mandatensysteem (1.700.000 papieren mandaten in eigen beheer binnen de
Algemene administratie van de fiscaliteit) naar een louter elektronische verwerking, met
papier als uitzondering, te realiseren, dit alles om een rationalisatie van de ingezette
menselijke en materiële middelen te bewerkstelligen.
 cfr. actieplan FED IAM (JV)

 Versnellen van het inkohieringsproces in de PB (doelstelling)
Ondernemen van alle acties noodzakelijk om te komen tot een kortere doorlooptijd van het
inkohieringsproces in de personenbelasting. Het is de bedoeling om voor het AJ 2011 op
31/12/2011 4.500.000 aanslagen te hebben gevestigd, nog steeds door het prioritair
inkohieren van de door de burger via TOW ingediende aangiften. Dit betekent een
toename van 500.000 t.o.v. het AJ 2010 op hetzelfde moment.
 cfr. actieplan inkohieringsproces (YC)
 KPI DIRCOM: percentage inkohieringen die de vastgestelde doorlooptijd
overschrijden (target < 10 maanden na indiening van de aangifte) – KPI 1R4‐01

 Aantal elektronische aangiften via Biztax (Vensoc) laten toenemen (doelstelling)
Uitvoeren van een gestructureerde en doelgerichte promotiecampagne met het oog op een
stijging van 5% van het aantal via Biztax (opvolger van Vensoc) ingediende aangiften voor
het AJ 2011 t.o.v. het AJ 2010 (260.000)
 cfr. actieplan Biztax (PJ)
Ondernemen van alle noodzakelijke acties om vanaf het AJ 2012 de invoering van de
wettelijk verplichte elektronische indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting
via Biztax te realiseren (doelstelling).
 cfr. actieplan Biztax_wett verpl (PJ)
Uitwerken van aangepaste werkmethodes op de centrale diensten m.b.t. de opmaak van de
aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting & belasting niet‐
inwoners‐vennootschappen om synchroon te zijn met de xbrl‐technologie die i.h.k.v. Biztax
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zal worden gebruikt, opvolging en beschikken over een eerste versie Aj 2012 tegen
31/12/2011 (PJ & CG).
 cfr. actieplan XBRL (PJ)

 Voorstel van vereenvoudigde aangifte (doelstelling via project)
Na positieve evaluatie van het voorstel van aanslag dat in 2010 naar een welafgebakende
en eerder beperkte doelgroep werd verstuurd, wordt de doelgroep voor het AJ 2011
uitgebreid tot die belastingplichtigen die o.a. pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en/of
ziekte‐ of invaliditeitsuitkeringen genieten. Dit betekent een significatieve toename van de
doelgroep (ongeveer 725.000) die van deze dienstverlening & dito administratieve
vereenvoudiging (moeten immers geen aangifte meer indienen) zal kunnen genieten.
Bovendien draagt dit project bij tot de strategie die inzake het beheer wordt aangehouden
(maximale automatisering).
We spreken vanaf 2011 echter niet meer van een “voorstel van aanslag” maar van een
“voorstel van vereenvoudigde aangifte”.
 cfr. PM: FISC 00562

 Uitbreiding intervat (project)


In het kader van een uitgebreider aanbod van e‐services aan de gebruikers en met het
oog op een verhoging van de compliance zal de applicatie Intervat worden aangepast
om de indiening van de speciale aangiften (aangifte nr. 629) door niet btw‐
belastingplichtige rechtspersonen en door btw‐belastingplichtigen die niet gehouden
zijn periodieke aangiften in te dienen wanneer ze Belgische btw verschuldigd zijn voor
intracommunautaire verwervingen en dienstprestaties waarvoor ze btw verschuldigd
zijn in België.



Voorbereiding van een grote release van xsd‐schema’s in en out van de applicatie
Intervat om de gebruikte schema’s te harmoniseren en zo de ontwikkeling te
reduceren en faciliteren alsook het onderhoud zowel voor de software‐ontwikkelaars
als voor de gebruikers en de administratie.
 cfr. PM: BC TBD (CG)

 STIRON lot 1 frontoffice (project)
De implementatie van een frontend voor het online indienen, consulteren en berekenen
van de verschuldigde belasting voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, belasting
niet‐inwoners/vennootschappen en rechtspersonenbelasting, gebruik makend van de XBRL‐
technologie.
Deze applicatie, Biztax gedoopt, zal de huidige Vensoc‐toepassing vervangen.
 cfr. PM: B&I‐00402

o Verzekeren van de privacy
 IAM‐cel Algemene administratie van de fiscaliteit (project)
De IAM‐cel moet het unieke aanspreekpunt worden voor alle vragen om toegang tot
applicaties en instaan voor het coherent beheer van de toegangsrechten binnen de
Algemene administratie van de fiscaliteit, dit alles in lijn met het privacybeleid binnen de
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FOD. Dit project voorziet in de operationalisering van deze cel binnen de Algemene dienst
van de administrateur‐generaal.
 cfr. PM: FISC 00566

o Coherente, transparante en begrijpbare regelgeving
 Begrijpbaar maken van de bestaande regelgeving (doelstelling)
Net als in 2010 wordt ook in 2011 verder gewerkt aan de update van de commentaar om zo
bij te dragen tot een hogere efficiëntie, een gelijksoortige behandeling van & een grotere
rechtszekerheid voor de belastingplichtigen. De onontbeerlijke inhaalbeweging zal worden
georganiseerd en van nabij opgevolgd om op een zo kort mogelijke termijn over een
volledige update van de administratieve commentaar, zowel voor de directe belastingen als
voor de btw, te kunnen beschikken.
 cfr. actieplan update commentaar (CO)

o Invoeren van hertekende en meetbare processen
 100% van de QPV beantwoorden binnen de toegestane antwoordtermijn
(doelstelling)
Het is de bedoeling het proces voor het beantwoorden van PV te stroomlijnen alsook een
strikte opvolging van het al dan niet respecteren van de toegestane antwoordtermijn te
organiseren om zo, op om het even welk moment, een up‐to‐date zicht te hebben op de
status en eventuele knelpunten die een antwoord binnen de termijn verhinderen.
 cfr. actieplan QPV (CO)

 Geschillenbehandeling (doelstelling)
Uitschrijven en in de praktijk brengen van de nieuwe processen en werkprocedures inzake
geschillenbehandeling en reorganisatie van de secties 1 en 5 door toepassing van de TO BE‐
normen in de CC’s met het oog op een afbouw van de huidige stock geschillendossiers.
 cfr. actieplan geschillen CC (PJ)
Uitschrijven en in de praktijk brengen van de nieuwe processen en werkprocedures inzake
geschillenbehandeling in de klassieke diensten van de directe belastingen door toepassing
van de TO BE‐normen met het oog op een afbouw van de huidige stock geschillendossiers.
 cfr. actieplan geschillen DB (CG)
Optimalisering van het proces voor behandeling van geschillen inzake onroerende
voorheffing.
 cfr. actieplan geschillen OV (CG)
Het ondernemen van alle noodzakelijke acties om de cockpit te vervolledigen met de cijfers
m.b.t. de geschillenbehandeling om een opvolging, ook op het niveau van het
directiecomité, mogelijk te maken.
 cfr. actieplan geschillen cijfers (DVDC)
 cfr. KPI DIRCOM:
 % bezwaarschriften IB in voorraad waarvoor geen beslissing werd genomen
binnen de vastgestelde termijn – KPI 3R1‐01
 % vonnissen in kracht van gewijsde waarvoor de overheid gelijk heeft
gekregen – KPI 3K1‐01
 % tijdig behandelde bezwaarschriften – KPI 3K2‐01
 % quick‐wins PB afgehandeld binnen de termijn – KPI 3K2‐02
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 Analyseren van de mogelijkheid tot harmonisatie processen/procedures KMO & GO
(doelstelling)
Analyseren van de mogelijkheid om te komen tot een harmonisatie van de
processen/(werk‐)procedures over de verschillende materies binnen de afdelingen beheer
en controle van de Administraties KMO & GO en uitvoeren van een impactanalyse om tegen
uiterlijk 30/6/2011 te komen tot een realisatieplan.
 cfr. actieplan harmonisatie KMO_GO (PJ & CG)

 Modelleren kernprocessen Algemene administratie van de fiscaliteit (doelstelling)
In 2011 zullen de sleutelprocessen (P1, 2, 5, 6, 17, 18, 19, 20 & 42) binnen de Algemene
administratie van de fiscaliteit worden gemodelleerd, dit alles mits het respecteren van de
ter beschikking gestelde methodologie en tool.
 cfr. actieplan BPM (LX)

 Budgetbeheer (doelstelling)
Uitschrijven van het proces inzake budgetbeheer binnen de Algemene administratie van de
fiscaliteit met duidelijke opgave van de rollen en verantwoordelijkheden van de
verschillende actoren.
 cfr. actieplan budget (AM)

o Effectieve controles & centraal aangestuurd risicobeheer
 De kwaliteit van de selectie van de te controleren dossiers wordt verhoogd op basis
van uitgewerkte risicoprofielen (doelstelling cockpit)
Opmaken van een werkplan tegen 30/11/2011 met als doel het realiseren van een stijging
van 10% van het aantal punctuele en gerichte controles voor de controleperiode 2012 t.o.v.
de controleperiode 2010‐2011.
 cfr. KPI 2I1‐01 – De verhouding tussen het aantal GOCS‐dossiers van de periode X
en het aantal GOCS‐dossiers van de vorige periode
 cfr. actieplan stijging punctuele en gerichte controles 10 percent (PJ)

 Alle geplande en gevraagde controles zijn uitgevoerd volgens de verstrekte
richtlijnen en binnen de gestelde tijdslimiet (doelstellingen cockpit)


Administratie P:
5% van het aantal dossiers bedrijfsleiders moet aan een controle worden
onderworpen volgens het voorgeschreven ritme
 cfr. KPI 2R1‐05‐ Het percentage controles uitgevoerd door de klassieke
diensten DB voor de bedrijfsleiders



Administratie KMO:
 cfr. KPI 2R1‐03 ‐ Het percentage controles uitgevoerd door de klassieke
diensten BTW
 cfr. KPI 2R1‐04 ‐ Het percentage controles uitgevoerd door de klassieke
diensten DB voor de zelfstandigen (handelaars, vrije beroepen en
landbouwers)
 cfr. KPI 2R1‐06 ‐ Het percentage controles uitgevoerd door de klassieke
diensten DB in de vennootschapsbelasting
 cfr. KPI 2R1‐00‐06 ‐ Het percentage uitgevoerde controles "VIES" (toename
BTW‐controles op basis van internationale gegevensuitwisseling)
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Administratie GO:
 cfr. KPI 2R1‐08 ‐ Het percentage controles uitgevoerd door de controlecentra
tijdens de controleperiode 2010/2011
 cfr. KPI 2R1‐11 (DIRCOM) – Het percentage dossiers IB waarvoor gebruik
wordt gemaakt van ACL

 Minstens 65% van het aantal uitgevoerde controles geeft aanleiding tot een
rechtzetting (doelstellingen cockpit)


Administratie P:
Doelgroep bedrijfsleiders
 cfr. KPI 2K1‐02 – Het percentage controles van bedrijfsleiders dat aanleiding
heeft gegeven tot een rechtzetting



Administratie KMO:
Doelgroep zelfstandigen
 cfr. KPI 2K1‐01 ‐ Het percentage controles van zelfstandigen dat aanleiding
heeft gegeven tot een rechtzetting
Doelgroep vennootschappen
 cfr. KPI 2K1‐03 ‐ Het percentage controles vennootschapsbelasting dat
aanleiding heeft gegeven tot een rechtzetting
 cfr. KPI 2K1‐05 – Het percentage productieve controles btw

 Maximale stockafbouw voor de “controledossiers” (doelstelling)
Opmaken van een plan van aanpak en opvolgen van de uitvoering ervan om tegen
31/12/2011 tot een maximale stockafbouw van de “controledossiers” te komen teneinde
het werkplan 2012 met een minimale stock aan te vatten.
 cfr. actieplan stockafbouw controle (PJ)

 Optimaliseren van de opsporingsactiviteiten (doelstellingen)
De opsporingsdiensten zullen in 2011 worden aangestuurd met het oog op het bereiken van
volgende doelstellingen:
 nationaal worden 20.000 generieke onderzoeken gerealiseerd & 25.000
vaststellingen geacteerd
 daarnaast worden specifieke onderzoeken gelanceerd in de immobiliënsector
waarbij 2.500 vaststellingen inzake makelaars worden geacteerd, de transportsector
(digitale tachograaf) waarbij 750 uitlezingen van vrachtwagenfiches en eveneens 750
uitlezingen van chauffeursfiches worden verricht en ter beschikking gesteld van de
CC.
 tenslotte worden vaststellingen i.h.k.v. de forfaitaire grondslagen College en de
regionale forfaitaire grondslagen van aanslag verricht.
Voor de opvolging van de realisatie van de doelstellingen zal, in afwachting van een
monitoring in de cockpit, een voorstel worden uitgewerkt door de MPM‐cel.
 cfr. actieplan opsporingen (DVDC)

 Optimaliseren van de backoffice (TAXI) in de personenbelasting (doelstelling)
Uitvoeren van een kosten‐/batenanalyse van de in TAXI ingebouwde “controlefilters” om
een duidelijk zicht te hebben op de voor het controleprogramma 2012 nog te behouden
filters.
 cfr. actieplan TAXI_controle (YC)
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 Verbeteren van het proces fiscaal nazicht (doelstelling)
In afwachting van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur & werkprocedures
op de niveaus N1 & N2 van de centrale administratie wordt de coördinatie van het volledige
controlegebeuren binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit, m.u.v. de doelgroep
P (Dhr. Cappelier – administrateur P dd), toevertrouwd aan Dhr. Jacquij (administrateur
GO).
Concreet betekent dit dat hij, in concertatie met Dhr. Cappelier, in 2011:








een aangepast AS IS proces voor centrale selectie uittekent dat tegemoet komt aan
volgende vereisten: transparantie, (beheersbare) voorafgaande validatie door
management, pro‐activiteit, uniformiteit/coherentie over de verschillende materies,
harmonisering van het te gebruiken kanaal voor lancering de
aansturing/opvolging/coördinatie centrale selectie t.b.v. de buitendiensten (DO)
opneemt
voor het controleprogramma 2010‐2011:
‐ voorstel van aanpak uitwerkt & instaat voor de aansturing & coördinatie van de
realisatie van de periodieke (her)berekening controlecapaciteit tegen 31/3/2011‐
voor het controleprogramma 2012:
‐ instaat voor het coördineren, aansturen en opvolgen van alle activiteiten
noodzakelijk om te komen tot een uitrol van P20 in de nieuwe centra (31/12/2011)
en een dito aangepast controleprogramma in de klassieke diensten & CC’s tegen
31/12/2011
een voorstel van controleprogramma voor de komende 5 jaar (acties, nodige
ressources, …) uitwerkt tegen 31/12/2011
 cfr. actieplannen fiscale controle (PJ & YC)

 Optimaliseren van de controles (doelstelling)
Correcte toepassing van de wetgeving op het vlak van de voordelen van alle aard in alle
gecontroleerde dossiers (doelstelling)
Uit het toezicht op de diensten is gebleken dat het absoluut noodzakelijk is de geldende
instructies in herinnering te brengen en de correcte uitvoering ervan op te volgen voor het
werkplan 2010‐2011.
 cfr. actieplan VAA (PJ)
Correcte toepassing van de wetgeving op het vlak van de toepassing van
belastingverhogingen in alle gecontroleerde dossiers (doelstelling)
Uit het toezicht op de diensten is gebleken dat het absoluut noodzakelijk is de geldende
instructies in herinnering te brengen en de correcte uitvoering ervan op te volgen voor het
werkplan 2010‐2011.
 cfr. actieplan belverhoging (PJ)
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Verduidelijken van de richtlijnen en selectiecriteria i.v.m. controles BTW‐teruggaven
(doelstelling)
Deze doelstelling is tweeledig, enerzijds zullen duidelijke richtlijnen worden opgemaakt
t.b.v. de btw‐controles die afbakenen wanneer een ambtshalve inschrijving op de L678 al
dan niet wordt getolereerd en anderzijds worden de selectiecriteria van de L678
geanalyseerd en geoptimaliseerd om zo de L678 te kunnen beperken tot die dossiers die
werkelijk een controle verdienen.
 cfr. actieplan L678 (CG)
Controles B57 (doelstelling)
Optimaliseren van de controles B57 door het hertekenen van het proces, het opsplitsen van
de beheers‐ van de controletaken, de automatisering van het beheer via STIR‐BTW
(uitbreiding voor de niet‐periodieke aangiften) het ter beschikking stellen van een tool voor
de berekening van de normale bouwwaarde & het geven van concrete instructies rond de te
controleren dossiers.
Het is de bedoeling om eind 2011 aan de diensten een tool voor de berekening van de
bouwwaarde ter beschikking te stellen om tot een uniformisering van het proces te komen.
Bovendien zullen in 2011 de voorbereidingen worden aangevat om het beheer van
dergelijke speciale aangiften in STIR‐BTW (STIRON lot 2) te intergreren.
 cfr. actieplan B57 (CG)
 cfr. PM: BC 00256 (CG)

 SAF‐T (project)
De invoering van een Standard Audit File heeft als doel de FOD Financiën de mogelijkheid te
bieden om tot een vlotter voorleggen door de belastingplichtigen te komen van de
gegevens, die noodzakelijk zijn voor de fiscale controle en e‐audit.
De voorstudie moet de FOD Financiën een gedetailleerde analyse verschaffen aangaande de
implicaties van een dergelijke beslissing en aangaande de in te zetten middelen om ze op
doeltreffende wijze toe te passen.
 cfr. PM: FISC 00565

 Tool voor berekening van de bedrijfsvoorheffing (project)
Het project heeft als doel in 2011 een tool voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing
ter beschikking te stellen.
De eerste versie zal beperkt zijn tot de berekening van de “gewone gevallen” maar zal in de
loop van 2011 worden vervolledigd met alle uitzonderingsgevallen.
 cfr. PM : FISC 00506

o Beheer‐ en managementinstrumenten
 Aanpassing cockpit Algemene administratie van de fiscaliteit (project)
Realiseren van de aanpassingen aan de cockpit van de Algemene administratie van de
fiscaliteit.
 cfr. PM: BC 119
 cfr. PM: B&B 00359 (nieuwe boordtabellen workflow geschillen)
 cfr. PM: FISC 00511 (nieuw model “aangiften”)
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 Cockpit P (project)
Bouwen van een cockpit die het management binnen de Administratie P toe moet laten
zijn/haar diensten aan te sturen en de realisatie van de doelstellingen op te volgen.
 cfr. PM: BC 119
 cfr. PM: FISC 00512 (oplevering van een nieuw model “Beheer Administratie P” in
een eerste fase beperkt tot “Quick wins”)
Bovendien zal een gestructureerde kwaliteitscontrole in de controles/CTK van de
personenbelasting worden ingevoerd en het resultaat ervan worden gemeten.
 cfr. PM: FISC 00527 (nieuw model “Quality control”)
 cfr. KPI 1P2‐01 (DIRCOM) – Het percentage kwaliteitscontroles dat aanleiding
heeft gegeven tot minstens één opmerking (target: standaarddeviatie ≤ 2%)

 Cockpit KMO (project)
Bouwen van een cockpit die het management binnen de Administratie KMO toe moet laten
zijn/haar diensten aan te sturen en de realisatie van de doelstellingen op te volgen.
 cfr. PM: BC 119

 Cockpit GO (project)
Bouwen van een cockpit die het management binnen de Administratie GO toe moet laten
zijn/haar diensten aan te sturen en de realisatie van de doelstellingen op te volgen.
 cfr. PM: BC 119

 Optimaliseren beheerscyclus (doelstelling)
De beheerscyclus werd in 2010 uitgerold binnen de operationele diensten van de Algemene
administratie van de fiscaliteit.
Het is de bedoeling in 2011 de nodige acties te ondernemen om iedereen op dezelfde
golflengte te krijgen. Het bepalen van de verschillende doelstellingen moet zeker volgens
een meer uniforme, participatieve methode om zo te komen tot een maximale
responsabilisering van de verschillende actoren.
 cfr. actieplan beheerscyclus (DVDC)

 Tool voor het beheer van de doelgroep GO (project)
Ontwikkeling van een tool die de identificatie & het beheer van de doelgroep GO (en bij
verschil KMO) automatiseert i.s.m. de stafdienst ICT.
 cfr. PM : FISC 00567

o Afgestemd personeelsbeleid
De functiebeschrijvingen voor de functies in niveau A zullen worden opgemaakt of
geactualiseerd in functie van de operationalisering.
De realisatie van de wervingen en bevorderingen worden afgestemd op de functionele noden
en er zal worden gestreefd naar een uniformisering van de aanpak van de behandeling van de
dossiers tussen de verschillende belastingen, dit alles in overleg met de stafdienst P&O.
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De opleidingen voorzien in het ontwikkelingsplan dragen bij tot een meer gerichte opleiding
van de personeelsleden, in functie van de opleidingsbehoeften.
 cfr. actieplan PO (ED)

o Optimaliseren van de ingezette middelen
 Functionele herschikkingen binnen de Administratie KMO (doelstelling)
Rekening houdend met de behoeften van het terrein en de doorlooptijd van de volledige
uitrol van de TO BE zullen in 2011 de noodzakelijke hergroeperingen worden uitgevoerd
steeds in lijn met en/of ter voorbereiding van de toekomstige organisatiestructuur
(scheiding beheer/controle).
Heel concreet betekent dit
 Btw: mogelijke hergroeperingen en scheiding tussen beheers‐ &
controletaken
 Vennootschapsbelasting: scheiding van beheers‐ & controletaken en
functionele hergroeperingen indien mogelijk
 Rechtspersonenbelasting: scheiding beheers‐ & controletaken
 cfr. actieplan herschikkingen (CG)

 PB (doelstelling)
In de klassieke diensten van de personenbelasting zullen gescheiden takenpakketten
worden ingevoerd die een kanteling in de toekomstige structuren (duidelijke scheiding P
van KMO‐doelgroep + onderscheid tussen beheer en controle (incl. geschillen)) moeten
faciliteren.
Bovendien zullen ook de TO BE‐normen worden opgelegd en geëvalueerd.
 cfr. actieplan normen PB (YC)

 Optimaliseren van de backoffice in de personenbelasting (doelstelling)
Uitvoeren van een kosten‐/batenanalyse van de in TAXI ingebouwde “beheersfilters” om
voor het AJ 2011 enkel nog die filters te behouden die absoluut noodzakelijk zijn i.h.k.v. de
beheersactiviteiten.
 cfr. actieplan TAXI_beheer (YC)

 Verminderen van de papieren aangiften in de personenbelasting (doelstelling)
In 2011 zullen geen papieren aangiften meer worden verstuurd aan de doelgroep (725.000),
die een voorstel van vereenvoudigde aangifte zal ontvangen, alsook aan alle
belastingplichtigen die hun aangifte via TOW‐burger of mandataris hebben ingediend en er
niet uitdrukkelijk voor hebben geopteerd nog een papieren aangifte te ontvangen.
Dit zal niet alleen een aanzienlijke besparing opleveren (inschatting +/‐ 2 mio €), maar op
die manier doet de Algemene administratie van de fiscaliteit een serieuze bijdrage aan de
duurzame ontwikkeling.

 Onnodig automatisch printen van standaarddocumenten & ‐formulieren stopzetten
(doelstelling)
Om maximaal bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling zal de Algemene administratie
van de fiscaliteit analyseren welke standaarddocumenten en/of –formulieren nog steeds
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onnodig automatisch centraal worden gedrukt (en vervolgens in de diensten verspreid) en
zal ze dit stopzetten. Dit betekent dat centraal enkel nog die standaarddocumenten en/of –
formulieren zullen worden gedrukt die niet elektronisch beschikbaar zijn en die werkelijk
nodig zijn voor het functioneren van de diensten. Voor eventuele individuele behoeften zal
een proces worden uitgetekend en aan de diensten worden gecommuniceerd.
 cfr. actieplan formulieren (AM)

 Plan voor aanpassing TAXI (doelstelling)
Voorbereiden van een plan voor aanpassing van TAXI i.f.v. de (toekomstige) werking in de
centra P & KMO.
 cfr. actieplan aanpass TAXI (YC)

 Voorbereiding van de scanning van de permanente dossiers in 2012 (doelstelling)
Om de papieren dossiers te beperken tot hun absoluut noodzakelijke (lees minimale)
samenstelling zullen in 2011 duidelijke instructies worden verstrekt om de diensten de
opdracht te geven deze richtlijnen met onmiddellijke ingang te respecteren en de dossiers
i.f.v. de timing van de scanningsoperaties en/of operationaliseringsprojecten te piloneren.
 cfr. actieplan scanning (CG)

o Geïntegreerde informatieverwerking
 STIRON lot 1 backoffice (project)
Het project beoogt de bestaande backoffice 'Rechtspersonen', die technologisch verouderd
is, te vernieuwen en nieuwe functionaliteiten te creëren voor de taxatie‐agent, waarbij
deels gebruik gemaakt wordt van een XBRL‐taxonomie.
Het project is dan ook zeer verwant met het project betreffende de vernieuwing van de
frontend voor het indienen van de aangiften inzake rechtspersonen. Hieraan wordt ook de
uitbreiding van het enig dossier gekoppeld.
 cfr. PM: B&I‐00403

 STIRON lot 2 (project)
Dit project omvat:
 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.
Het project voorziet in een gefaseerde uitrol met een aantal releases in 2011.
 cfr. PM: B&I‐00015
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 STIRON lot 3 STIRCO (project)
Dit project heeft de verdere uitbouw van een controlemodule voor IB en btw als voorwerp.
Binnen het kader van het STIR‐ programma is immers het werkplanbeheer binnen de
context van fiscaal nazicht reeds gerealiseerd. Dit vervolgproject houdt de verfijning in van
de STIR Controle werkplanfunctionaliteiten, evenals de ontwikkeling van de
functionaliteiten inzake document‐ en correspondentiebeheer. Deze laatste bevatten de
kern van de uitvoering van het fiscaal nazicht van de, via de risicobeheerstoepassingen
voorgestelde, controleopdrachten. Deze controleopdrachten worden verder opgesplitst in
een aantal luiken die toegespitst zijn op het onderzoek van één specifieke belastingmaterie.
 cfr. PM: FISC 00453

 STIRON lot 3 Opsporingen (project)
Deze module heeft als objectief een applicatie ter beschikking te stellen van de
Opsporingsdiensten. In deze toepassing zijn de aspecten werkplanning en uitvoering van
werkinstructies van cruciaal belang.
 cfr. PM: FISC 00452

 Uitbreiding STIR‐BTW (project)
Integratie van het beheer van de niet‐periodieke aangiften (aangiften 629) in STIR‐BTW en
ter beschikking stelling van STIRON.
TBD – CG
 cfr. PM BC 00257 (CG)

 WF Geschillen voor de btw (doelstelling)
Harmoniseren van het gebruik van de WF geschillen voor de geschillenbehandeling inzake
DB én btw.
 cfr. actieplan WF Geschillen

 Optimaliseren van de backoffice in de personenbelasting (doelstelling)
Centrale automatische behandeling van de niet‐belastbaren (9A’s) door voor het AJ 2011 te
voorzien in een automatische (centrale) verzending van een aanslagbiljet op basis van de
gegevens in ons bezit.
 cfr. actieplan 9A (YC)

 STIR‐INT‐projecten
1. STIRint – DLO (project)
Wordt specifiek ontwikkeld voor de internationale samenwerking op het gebied van
directe belastingen hoofdzakelijk met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen
op verzoek, de spontane uitwisseling van inlichtingen, de multilaterale controles
(MLC’s) en de grensakkoorden met Frankrijk en Nederland.
Het doel is :
 sneller en efficiënter behandelen van de dossiers;
 centralisatie van de uitwisseling van inlichtingen tussen gedecentraliseerde
bevoegde autoriteiten;
 sneller verspreiden van de inlichtingen;
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centraal beheer van de Belgische en buitenlandse bevoegde autoriteiten;
centraal beheer van de statistieken over uitwisseling van inlichtingen
(gecentraliseerd + gedecentraliseerd)

Doelstelling 2011 :
 in productiestelling fase 1 eind april 2011;
 latere verfijning functionaliteiten fase 2 in 2011 na roll‐out fase 1 (verfijning
van functionaliteiten en uitbreiden van IAM‐matrix).
 cfr. PM: FISC 00502

2. STIRint – CLO (project)
De CLO module bestaat uit de ontwikkeling van een applicatie voor het beheer van
de internationale samenwerking op btw‐gebied. Meer bepaald gaat het om het
beheer en de opvolging van de gegevensuitwisseling –op btw‐gebied ‐, op vraag,
automatisch en spontaan, de multilaterale controles, de bilaterale grensakkoorden
en alle in deze materie verplichte statistische gegevens.
Het doel is:
 vlotte en efficiënte behandeling van de dossiers
 centralisatie van de uitwisseling tussen gedecentraliseerde bevoegde
autoriteiten
 versnelde verspreiding van de informatie
 gecentraliseerd beheer van de statistieken
 verbeteren van het proces van internationale uitwisseling van data
(harmonisering, centralisering, versnelling, delen van informatie)
 vergemakkelijken van de evaluatie van deze samenwerking
(uitwerken van statistieken en performantie indicatoren ).
Doelstelling 2011:
 finaliseren van fase 1 en migratie van de CLO naar de nieuwe toepassing
gevolgd door de BBI en parallel ermee de analyse en ontwikkeling van de
voorziene tweede fase ( = verfijnen van de toegangen en interconnectie met
SITRAN via webservice )
 cfr. PM: FISC 00501

3. STIRint, module SD&OCDE (spaarrichtlijn en OESO) (project)
De toepassing werd ontwikkeld met het oog op deze twee gewichtige objectieven
op het vlak van inkomstenbelastingen (SR + OESO) in het raam van de internationale
samenwerking en dit op elektronische wijze en via vooraf bepaalde automatische
standaarden.
Het doel is:
 Ontvangst en verstrekken van informatie ( EU Richtlijn 2003/48/EU – de
‘Spaarrichtlijn’) en de procedure voor geautomatiseerde uitwisseling van
gegevens vooropgezet door de OESO voor alle types van inkomsten.
Doelstelling 2011:
 respecteren van de vervaldata opgelegd door de Richtlijn 2003/48/EU;
 verhogen van de geautomatiseerde herkenbaarheid tot 90%;
 verhogen van de performantie van de toepassing;
 betere coördinatie en samenwerking tussen SD&OCDE en Belcotax‐on‐Web;
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intensifiëren van de bilaterale contacten tussen de Staten die ons info
overmaken om zowel de kwaliteit als de structuur te verbeteren;
 integratie van de applicatie SD&OCDE in STIRint;
 beveiliging van de applicatie SD&OCDE door toevoeging van IAM.
 cfr. PM: FISC 00504

4. STIRint E‐SERVICES (project)
Betreft verwerking van aangiftes van niet EU‐belastingplichtigen (ondernemingen)
die via een “loket” in één lidstaat aangifte en betaling verrichten voor alle
Europese lidstaten samen (de ontvangen sommen worden verdeeld over de
rechthebbende lidstaten). In omgekeerde zin ontvangt ook België (aanzienlijke)
btw bedragen door niet EU btw‐plichtigen.
 cfr. PM: FISC 00499

5. STIRint VATREFUND phase 2 (project)
Is sinds 2010 opvolger van de 8ste teruggaafrichtlijn. Een buitenlandse btw‐
belastingplichtige kan zijn teruggaaf niet meer op papier indienen. Alle lidstaten
hebben een portaal ontwikkeld waar de aanvragen kunnen ingegeven worden en ze
hebben ook een elektronisch uitwisselingsplatform om de aanvragen tot teruggaven
naar elkaar door te sturen (aanvragen worden ontvangen via intervat ontvangen en
doorgezonden via STIRint).
Doelstellingen 2011:
 aanpassen van de modules Intervat en STIRint volgens de normen van de
Europese Commissie;
 oplossen van bugs en onvolkomenheden van STIRint 1;
 gebruiksgemak van de applicatie verbeteren (meerdere filters inbouwen om
foutieve dubbele en risicovolle aanvragen te detecteren);
 opnemen van de oude module van de aanvragen 13RL (aanvrager buiten de
EU).
 cfr. PM: FISC 00549

o Gestructureerd expertise en kennisbeheer
 Intranet Algemene administratie van de fiscaliteit (project)
Dit project heeft een totale make‐over van de huidige verschillende intranetsites binnen de
Algemene administratie van de fiscaliteit tot doel om zo te komen tot een intranet dat is
aangepast aan en in lijn is met de organisatorische evolutie binnen de Algemene
administratie van de fiscaliteit.
 cfr. PM: FISC 00560

 Streven naar een consolidatie & standaardisatie van de kennis over de beroepen
(doelstelling)
Het is de bedoeling om in 2011 alle in de Algemene administratie van de fiscaliteit
bestaande documentatie rond de verschillende beroepen te consolideren, ze te
standaardiseren en ze vervolgens via het intranet ter beschikking van de diensten binnen de
Algemene administratie van de fiscaliteit ter beschikking te stellen.
 cfr. actieplan beroepen (CO)
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o Invoeren gepaste organisatiestructuur
 Oprichting centra P (project)
Het project P beoogt de oprichting van 18 Centra P, zoals uitgetekend en geconcipieerd in
Coperfin, binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit, Administratie P. Het project
beoogt dus in hoofdzaak de gefaseerde operationalisering van de Administratie P binnen de
FOD Financiën, door oprichting van Centra P met volledige bevoegdheden voor hun volledig
territorium. Voor de operationalisering van het nationaal centrum opsporingen en het
polyvalent centrum Eupen, beide in de schoot van de administratie P, werden twee
afzonderlijke projecten gedefinieerd.
 cfr. PM: FISC 00522

 Oprichting centra KMO ( project)
Het project KMO beoogt de oprichting van 27 KMO Centra, zoals uitgetekend en
geconcipieerd in Coperfin, binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit,
Administratie KMO. Het project beoogt dus in hoofdzaak de gefaseerde operationalisering
van de Administratie KMO binnen de FOD Financiën, door oprichting van KMO‐Centra met
volledige bevoegdheden voor hun volledig territorium.
Voor de operationalisering van het nationaal centrum Buitenland, ook in de schoot van de
administratie KMO, werd een afzonderlijk project gedefinieerd.
 cfr. PM: FISC 00523

 Oprichting centra GO (project)
Het project GO betreft de operationalisering van de Administratie GO binnen de Algemene
administratie van de fiscaliteit en de dito centra bevoegd voor de GO, zowel voor het
beheer als voor de controle van deze doelgroep en de geschillen.
 cfr. PM: FISC 00524

 Operationalisering NCO (project)
Operationaliseringsproject waarbij de huidige diensten NIOD en LOD worden gefuseerd tot
één entiteit, gehergroepeerd in 15 afdelingen [bij opstart 13] op 15 locaties [bij opstart 14]
te lande, ressorterend onder de administratie P.
Deze entiteit fungeert als dienstverlener ‐ via SLA's‐ t.b.v. de stakeholders, zijnde de
administraties P, KMO, GO, de Algemene administratie van de Fraudebestrijding en de
diensten risicobeheer.
In het kader van dit operationaliseringsproject werd ‐ met uitdrukkelijk akkoord van de
stafdirecteur ICT – beslist om de huidige, gedeeltelijk geïnformatiseerde opvolging van de
activiteiten te vervangen of verder uit te bouwen. Dit zal gebeuren via “applications light
(AL)”.
Volgende aspecten komen hierbij aan bod :
 vervangen van het bestaande e‐plan door een performantere en moduleerbare
versie;
 ontwikkelen van een e‐opvolgingstool voor de SLR (Service Level Request), SLA
(Service Level Agreement) en de CR (Change Request) van de stakeholders. Deze
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tool zal de centrumdirecteur toelaten om de beschikbare resources zo optimaal
mogelijk in te plannen;
aansluitend het ontwikkelen van een e‐opvolgingstool inzake “eigen initiatieven
NCO” en “ontvangen klachten”;
ontwikkelen van een module van het e‐plan die toelaat het manuele
werkregister te vervangen door een e‐register;
aansluitend het ontwikkelen van een e‐tool die de manuele versies van
kostenstaten van de medewerkers (overuren, kilometers) vervangt. NCO wenst
in de toekomst voor elke uitgevoerde SLA een kosten/batenanalyse te kunnen
maken. Dit moet toelaten om de efficiëntie van de ingezette middelen beter te
evalueren. Kosten/batenanalyses zijn nu tijdrovend en wegens vaak
onvoldoende details niet steeds correct;
ontwikkelen van een e‐tool die de manuele prestatiestaten en ‐overzichten op
inspectieniveau vervangt. De huidige staten zijn onaangepast aan de evolutie in
de werkzaamheden tijdens de afgelopen jaren. De relevantie van de
aangeleverde cijfers is betwistbaar;
tenslotte werd ‐ in akkoord met de Dienst Communicatie ‐ Elektronische
communicatie ‐ beslist om de huidige versie van de intranetsite van NOD te
vervangen door een versie die voldoet aan de look & feel van de FOD. Uiteraard
zal dit in onderlinge afstemming met het project Intranet Algemene
administratie van de fiscaliteit gebeuren.
 cfr. PM: FISC 00530

 Operationalisering nationaal centrum buitenland (project)
Operationaliseren van het nationaal centrum buitenland in de schoot van de Administratie
KMO binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit. In concreto betekent dit een
fusie van de Dienst Buitenland (DB) met de CEIAS (btw) als zelfstandige entiteit binnen KMO
om tegemoet te komen aan de verzuchting tot meer en efficiënter uitwisselen van data met
het buitenland via onder andere performante ICT‐tools ( STIRINT).
Ook zal aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van tools die bestaande databanken
zullen vervangen :
 Vervanging Access‐databank via mogelijke uitbreiding Taxi met functionaliteit
inzake erkenning buitenlandse kaders. Indien op korte termijn niet mogelijk,
wordt geopteerd voor het ontwikkelen van een AL;
 Vervanging Access‐databank inzake BV buitenlandse artiesten door een AL;
 Studie en eventuele implementatie van een AL inzake RV (cfr. Doc 276 Div Aut).
 cfr. PM: FISC 00545

 Operationalisering polyvalent centrum Eupen (project)
Operationaliseren van het polyvalent centrum Eupen in de schoot van de Administratie P
binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit, d.m.v. een fusie van de klassieke
diensten BTW, de klassieke diensten PB/VenB en het CC Eupen.
 cfr. PM: FISC 00563
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 Operationalisering van de stafdienst Operationele Expertise en Ondersteuning
(OE&O)
Dit programma behelst de oprichting van de Stafdienst Operationele Expertise en
Ondersteuning binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit. Concreet betekent dit
de integratie van een deel van de huidige Centrale Diensten van de AOIF binnen de nieuw
op te richten stafdienst, met inbegrip van die diensten die momenteel de activiteiten inzake
Risicobeheer op niveau van de AOIF uitvoeren. Deze integratie zal gepaard gaan met een
rationalisering van de binnen de huidige Centrale Diensten AOIF uitgevoerde werkprocessen
en –procedures en de inpassing ervan in een nieuw uitgetekende organisatiestructuur.

1. OE&O – Fiscale diensten (project)
Operationalisering van de diensten Personenbelasting, Vennootschapsbelasting en
BTW binnen de stafdienst OE&O waarbij een uniforme aanpak inzake de
implementering van OE&O werkprocessen, functies en organisatiestructuur wordt
gehanteerd.
 cfr. PM: FISC 00554

2. OE&O – Risicobeheer (project)
Operationalisering van de dienst Risicobeheer binnen de stafdienst OE&O waarbij
de huidige actoren inzake risicobeheer voor de AAFISC worden gehergroepeerd en
waarbij een uniforme aanpak inzake de implementering van OE&O werkprocessen,
functies en organisatiestructuur wordt gehanteerd.
 cfr. PM: FISC 00555

3. OE&O – Geschillen (project)
Operationalisering van de dienst Geschillen binnen de stafdienst OE&O waarbij een
uniforme aanpak inzake de implementering van OE&O werkprocessen, functies en
organisatiestructuur wordt gehanteerd.
 cfr. PM: FISC 00556

4. OE&O – Internationale betrekkingen (project)
Operationalisering van de dienst Internationale Betrekkingen binnen de stafdienst
OE&O waarbij een uniforme aanpak inzake de implementering van OE&O
werkprocessen, functies en organisatiestructuur wordt gehanteerd.
 cfr. PM: FISC 00557

5. OE&O – applicatiebeheer (project)
Operationalisering van de dienst Applicatiebeheer binnen de stafdienst OE&O
waarbij een uniforme aanpak inzake de implementering van OE&O werkprocessen,
functies en organisatiestructuur wordt gehanteerd.
 cfr. PM: FISC 00558

6. OE&O – “Dienst II” “Transfert staf N2” (project)
Binnen dit project zal het onderscheid gemaakt worden tussen de bevoegdheden
van de huidige Dienst II van de centrale diensten AAFISC die ondergebracht zullen
worden binnen de stafdienst OE&O, dan wel naar het N2‐niveau verschuiven. Ook in
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dit project wordt een uniforme aanpak inzake de implementering van OE&O
werkprocessen, functies en organisatiestructuur gehanteerd.
 cfr. PM: FISC 00559

 Opera STIMER Project Vaststellen van de rechten ‐ Roerende Voorheffing (project)
Dit project staat in voor de realisatie van het noodzakelijke kader qua organisatiestructuur,
werkprocedures, logistiek, wetgevend kader, …, om een succesvolle uitrol van de applicatie
Stimer RV te garanderen.
 cfr. PM: FIN‐00036

 Opera STIMER Diverse taksen (project)
Dit project staat in voor de realisatie van het noodzakelijke kader qua organisatiestructuur,
werkprocedures, logistiek, wetgevend kader, …, om een succesvolle uitrol van de applicatie
Stimer Diverse Taksen te garanderen.
 cfr. PM: FISC 00495

 Transfert geschillen buitenlandse BTW‐BP (doelstelling)
Overdracht van de geschillendossiers m.b.t. buitenlandse btw‐belastingplichtigen en
eventueel het equivalent aan personeel vanuit de gewestelijke directie Brussel II naar het
CKBB, dit alles teneinde de operationalisering van de centra KMO & Buitenland te
faciliteren.
 cfr. actieplan CKBB (CG)

 Voorbereiden
(doelstelling)

operationalisering

stafdienst

Managementondersteuning

(N2)

In nauwe samenwerking met de verschillende OE&O‐projecten zullen in 2011 de
voorbereidingen plaatsvinden voor de operationalisering van de stafdiensten
Managementondersteuning in de administraties P, KMO & GO.
 cfr. actieplan MO (YC‐CG‐PJ)

 OCC (project)
Operationaliseren binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit van een goed
functionerende stafdienst OCC (operationele coördinatie & communicatie) waarbinnen de
rollen op het vlak van strategie, projectbeheer, procesbeheer, communicatie &
veranderbeheer ingevuld worden om het operationele plan van de Algemene administratie
van de fiscaliteit efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen.
 cfr. PM: FISC 00460

o Interne controle en integraal kwaliteitsbeleid
 Organisatiebeheersing (Org‐B) binnen de Algemene administratie van de fiscaliteit
(project)
Dit project voorziet de operationalisering van een algemene inspectie die rechtstreeks
ressorteert onder de Administrateur‐Generaal en ten dienste staat van de Administrateurs
P, KMO en GO. Deze dienst heeft de globale beheersing van de risico’s tot doel. Dit betekent
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concreet dat de dienst toeziet op het goed functioneren van de diensten en op het
respecteren & realiseren van de operationele doelstellingen en de vastgelegde prioriteiten.
 cfr. PM: FISC 00561

 Uitvoeren van een risico‐analyse voor de sleutelprocessen (doelstelling)
Op basis van de gemodelleerde processen zal door de interne controle‐experten binnen de
Algemene administratie van de fiscaliteit de risico‐analyse worden uitgevoerd & zullen de
beheersingsmaatregelen worden geïdentificeerd, dit alles op basis van de door de stafdienst
B&B ter beschikking gestelde methodologie.
 cfr. actieplan IC (LS)

 Optimaliseren van de backoffice in de personenbelasting (doelstelling)
Analyseren & implementeren en/of aanpassen van de absoluut noodzakelijke interne
controle‐filters in TAXI en dit uiterlijk voor de verwerking van de aangiften m.b.t. het AJ
2011.
 cfr. actieplan IC‐filters (YC)
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Algemene Administratie van de Douane en de Accijnzen
Inleiding
Binnen het geïntegreerd managementplan 2011 van de FOD Financiën zal de D&A‐administratie inzake
doelstellingen het accent leggen op enerzijds de meetpunten die worden opgelegd door het N‐niveau en
anderzijds op de kernindicatoren zoals die tot uiting kwamen in een bilateraal contact tussen de
Voorzitter Dhr. Hans D’hondt en de Administrateur‐generaal Dhr. Noel Colpin.
Inzake projectwerking heeft de D&A‐administratie in 2011 de keuze gemaakt te werken op het leggen
van de fundamenten om klaar te zijn voor de implementatie van de nieuwe structuur en het realiseren
van 'Ander toezicht'. De realisatie van deze twee plateaus is sterk afhankelijk van het voorhanden zijn
van de noodzakelijke wet‐ en regelgeving, o.a. inzake P&O.
Bij het 1ste plateau ‘Fundamenten gelegd’ wordt de basis geconsolideerd voor de realisatie van de
volgende twee plateaus “Ander toezicht” en “ Buitengrens versterkt”. De elementen, die moeten zorgen
dat de basisinfrastructuur is uitgewerkt, moeten klaar zijn. Het procesmodel AEO moet ontwikkeld en in
praktijk gebracht zijn. Inzake fysiek toezicht moet de regiekamer operationeel zijn in alle regio’s en moet
duidelijkheid bestaan over het optreden van de organisatie inzake:





toezicht/controle bij de start van goederenketen in land van uitvoer (pre‐arrival, monitoring van
bewegingen, CSP‐bis, netwerk 27 lidstaten, ,.. );
toezicht/detectie van alle binnenkomende vervoermiddelen via zee/rivier/land/trein
(patrouilleboot, cameratoezicht, detectie radioactiviteit, … );
transactiegebaseerde controle: stoppen en controleren van goederen indien geselecteerd door
risicoanalysesysteem (PLDA, CSP‐bis, scanning, … );
administratieve en boekhoudkundige controle a posteriori.

Verder moet de structuur van het Enig Kantoor, de hulpkantoren en de centra voor aangifteverwerking
verder worden gerealiseerd volgens een vooropgestelde planning.

Het realiseren van het plateau ‘Ander toezicht’ focust zich op:


het buitengrensoverschrijdend goederenverkeer onderscheiden in geval van een gecertificeerde
en niet‐gecertificeerde goederenstroom;



de gecertificeerde goederenstroom anders controleren:
−

van georganiseerd wantrouwen naar georganiseerd vertrouwen;

−

maximaal gebruik van certificaten van het bedrijfsleven (ISO);

−

intensief betrekken van het bedrijfsleven bij implementatie van AEO en vergunningen;



de nieuwe kernfunctie van D&A: faciliteren van de gecertificeerde goederenstroom;



de nieuwe tools: System Based Control (SBC) – auditdienst;



de nieuwe pijler: “Klantenmanagement”;



het Nationaal Forum als gestructureerd overlegorgaan tussen de D&A‐administratie en de
economische operatoren.

In de realisatie van deze plateaus zijn ook de werkzaamheden voor het ontwikkelen en implementeren
van de IT‐applicaties opgenomen.
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In 2012 wordt de buitengrens en de fraudebestrijding versterkt en wordt gestreefd naar “Snelle handel ‐
Sterke handhaving”.
Voor de volgende jaren wordt voorzien: Eén Douane EN Accijnzen (2013), Evaluatie en consolidering
(2014) en Moderniseringstraject gerealiseerd (2015).

N. Colpin
Administrateur‐Generaal van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen
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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.
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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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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
 Genome n in itiatieven voor het realiseren van nieu we

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

takenp akket ten

 Het gebrek aan au tonomie van D &A in de




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





 De veroude ring van h et eigen pe rsonee l + het verliezen
van e rvaring op het terrein door de on vo ldo ende o verdracht
van kenn is



 Permanent 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 informatiebeleid
 Niet a lle no odzakelijk ke nnisdo meinen
aan wezig binnen D &A

--

Zwakte

inzake “security en safety”
de formele 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
opdrachten
van niet fiscale op drachte n naar
opdrachten 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 (Europese rich tlijnen, procedures, ICT app licaties)

 D&A is een aa ngew eze n partner om de el te neme n aan
beslissingspro ce dure s inzake grensoverschrijdend
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 wordt zodat de organisatie
kan inspelen op de snel en continu wijzigende nationale, Europese en mondiale context. De huidige
globale D&A‐structuur is onvoldoende proactief om antwoord te geven op de continu aan evolutie
onderworpen doelstellingen. Er is nood aan een volledig nieuw 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&A‐organisatie 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 & administratieve bes luitvorming die de
geïntegreerde uitvoering van de bevoegdheden en/of het
takenpakket van D&A hypothekeert

 Noodzaak tot het respecteren van de Europese
opdrachten inzake organisatieontwikkeling
 Customs Blueprint
 Noodzaak tot het implementeren en uitvoeren van
nieuwe Europese richtlijnen


specifieke, moderne controletechnieken
(evolutie van transactiegebaseerde controle
naar systeemgerichte controles)
 Een efficiënt 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
netwerkorganisatie
 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
toegenomen terrorisme en de internationaal georganiseerde
misdaad

- -

 De verregaande digitalisering van de wereldhandel

Bedreiging

- +

++

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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De bijdrage tot de strategische kaart in 2011
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De prioriteiten voor 2011
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving
o optimaliseren van belastingsontvangsten (doelstelling)
De doorlooptijden voor de behandeling en uitbetaling van de teruggaven verkorten.
KSF 1.R.1 Het sneller en correcter verwerken van belastingsontvangsten
PI 1.R.1.1 Doorlooptijd verwerking van aangiften
1.R.1.1.05 Terugbetalingen: doorlooptijd tussen ontvangst van de aanvraag
terugbetaling of kwijtschelding en het ondernemen van de eerste actie
(dit meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 59,4% <= 1 maand
 Proceseigenaar: Enig Kantoor
 Uitvoerende diensten: Hulpkantoren

o 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, … .
KSF 1.R.3 Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van het vooropgestelde
aantal controles
PI 1.R.3.1 Realisatie van het toezichtsniveau
1.R.3.1.01 (a en b) Aantal afgeleverde of afgewezen certificaten Geautoriseerde
Marktdeelnemers (AEO’s)
(dit meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm:
85,4% <= binnen de wettelijke termijn zonder verlenging (op aanvraag
van de douane)
100% <= binnen de wettelijke termijn na verlenging (op aanvraag door
de douane)
De periode begint te lopen vanaf de aanvaarding van de aanvraag AEO.
Deze datum van aanvaarding wordt bepaald door de STACO, wordt
medegedeeld aan de aanvrager en geregistreerd in de database van
AEO, "BANAEOS" genoemd.
 Proceseigenaar: DACO I
 Uitvoerende dienst: DD
1.R.3.1.06 Aantal fysieke controles van klassieke invoeraangiften
(dit meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 1,1% fysieke controle
 Proceseigenaar: DMGC
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 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies
1.R.3.1.09 Aantal fysieke controles van klassieke uitvoeraangiften
(dit meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 1,1% fysieke controle
 Proceseigenaar: DMGC
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies
KSF 1.R.4 Verhogen van de inzet van detectiemiddelen
PI 1.R.4.1 Aantal scancontroles van containers en vrachtwagens
1.R.4.1.01 Aantal scancontroles van vrachtwagens en containers
(dit meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 41323 scancontroles (op jaarbasis), zijnde per directie:
o Antwerpen: 33532
o Gent: 6128
o Mons: 1663
 Proceseigenaar: DMGC
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies

o Verscherpen van het toezicht (doelstelling)
KSF 1.R.5 Verhogen van het aantal vastgestelde misdrijven door D&A
PI 1.R.5.1 Realisatie van de correctieresultaten
1.R.5.1.05 Aantal vaststellingen naar aanleiding van fysieke controles bij invoer (dit
meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 4,2%
 Proceseigenaar: DMGC
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies
1.R.5.1.06 Aantal vaststellingen naar aanleiding van fysieke controles bij uitvoer (dit
meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 0,6%
 Proceseigenaar: DMGC
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies
1.R.5.1.12 Aantal fysieke controles naar aanleiding van een scancontrole met een
vaststelling tot gevolg (dit meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: Nulmeting
 Proceseigenaar: DMGC
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies

o Verbeteren dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers (doelstelling)
KSF 1.K.1 Verbeteren van dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers door het optreden
van de organisatie als een professionele, geloofwaardige en betrouwbare partij
PI 1.K.1.2 Nakoming van nationaal gemaakte afspraken met betrekking tot termijnen
1.K.1.2.01 Conform wet –en regelgeving administratieve beroepen afhandelen (dit
meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
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 Norm: 48,4% afgehandeld binnen de 6 maanden
 Proceseigenaar: DC
 Uitvoerende dienst: DC
1.K.1.2.09 Conform wet –en regelgeving afhandeling van invorderingsdossiers (dit
meetpunt wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm: 92% afgehandeld binnen de 5 jaar na het bekomen van een
definitieve uitvoerbare titel (vonnis, arrest, dwangbevel) ‐ Ondergrens :
20%
 Proceseigenaar: DC
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies

o Vergunningen en AEO (project)

VERGUNNINGEN &
AEO




Project ID:
D&A‐00492
Projectleider:
Dhr. Werner Rens
Programma D&A:
Marketing &
Klantenmanagement
Programmamanager: 
Dhr. Werner Rens

Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
Proces Vergunningen & AEO is
afgewerkt (processen klaar ‐
voorbereiding voor
implementatie afgerond)
Certificeringsnormering is klaar
voor het maken van generieke
afspraken met het bedrijfsleven
(koepelorganisaties, individueel
bedrijfsleven,
brancheorganisaties, ...) over de
verplichtingen waaraan moet
worden voldaan (om risico's
maximaal af te dekken)
Certificeringsnormering is klaar
voor het maken van afspraken
met de koerierdiensten over de
verplichtingen waaraan moet
worden voldaan (om risico's
maximaal af te dekken)



Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
Koerierbedrijven gecertificeerd

70

K04. Coherente, transparante en begrijpbare regelgeving
o Beleidsexpertise en ondersteuning (project)

BELEIDSEXPERTISE EN
ONDERSTEUNING
Programmamanager:
Dhr. Jean‐Louis Weyland

Création du department
“Contentieux”
Project ID:
D&A‐00509
Projectleider:
M. Christophe Beauchamp
Programma D&A:
Overtredingen
Programmamanager:
Dhr. Guido Sterckx

Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
 Splitsing wetgeving /
reglementering en
werkprocedures
 Aanpassing wetgeving en
reglementering D&A aan
herstructurering
 De reglementaire besluiten
zijn opgesteld om de
oprichting van de diensten
mogelijk te maken
De voorbereiding voor de
aanpassing van de wet‐ en
regelgeving (met betrekking tot de
bevoegdheden van de nieuwe
functies) is klaar

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
 Splitsing wetgeving /
reglementering en
werkprocedures
 Aanpassing wetgeving en
reglementering D&A aan
herstructurering

P01. Invoeren van hertekende en meetbare processen
Project
Project ID
Projectleider
Programma
Programmamanager

Werkmethodes en ondersteuning
D&A‐00446
Els De Pril
Operationele coördinatie & communicatie + interne audit
Sibylle Gyssels

Project
Project ID
Projectleider
Programma
Programmamanager

Interne controle Douane en Accijnzen
D&A‐00491
Dhr. William Sluys
Operationele coördinatie & communicatie + interne audit
Mevr. Sibylle Gyssels

Deze projecten tekenen de te volgen methodologie uit en ondersteunen de projectleiders van de
hiernavolgende projecten bij het hertekenen van de processen, die binnen hun bevoegdheidsdomein
vallen, volgens de BPM‐methodologie, met inbegrip van het introduceren van ’ interne controle’‐
aspecten en operationele meetpunten.
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Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
Processen uitgetekend volgens BPM‐
methodologie voor:
 AEO & Vergunningen
 Risicobeheer
 Dispatching (OCA (macroplanning) / KlaMa‐
TCV (microplanning))
 Mobiel Toezicht / 1ste lijnscontrole
 Enig Kantoor (niveau 1‐ 3)

MOTO
Project ID:
B&I‐00334
Projectleider:
Dhr. Alain Muyshondt
Programma D&A:
Toezicht, controle en
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris
RAPPORT DA (registreren
van uitgevoerde
activiteiten) + FIODA
(fraude irrégularité‐
onregelmatigheden DA)

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
Processen uitgetekend volgens BPM‐
methodologie voor:
 2de lijnscontrole
 Strategie en uitwerking
dienstverleningsmodellen (proces 35)
 Beheer controle‐ en
facilitaiemodellen(proces 36)
 Overtreding & invordering
 Enig Kantoor (niveau 4)

Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
Dispatching TCV operationeel in
alle regio's (functioneren volgens
de modaliteiten uitgewerkt
binnen MODA)

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
Dispatching TCV sturen de teams
van de 1ste lijnscontrole / 'Mobiel
toezicht' aan (functioneren volgens
de modaliteiten uitgewerkt binnen
MODA)

FIODA
Processen in BPM uitgetekend
en gevalideerd door KlaMa/TCV
(level 1‐‐> 3)

FIODA
‐ Taxonomie van de vaststellingen is
uitgewerkt
‐ Alle akten voor het acteren van
vaststellingen zijn gedefinieerd
‐ Werkprocedures in BPM
uitgetekend en gevalideerd door
KlaMa/TCV (level 4)

Project ID:
D&A‐00533 + D&A‐00457
Projectleider:
Mme Nathalie Bailly
Programma D&A:
Toezicht, controle en
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris

OCA (Plannen van de
activiteiten)
Project ID:
D&A‐00534

Dispatching KlaMa
Processen in BPM +
Werkprocedures uitgetekend en
gevalideerd door KlaMa
(level 1‐‐> 3)

Rapport DA
‐ Processen in BPM voor de 1ste en
2de lijn uitgetekend en gevalideerd
door KlaMa/TCV
(level 1‐‐> 3)
‐ Rapporten voor de 1ste en 2de lijn
controle worden gerealiseerd aan
de hand van de IT‐applicatie MODA
Dispatching KlaMa/TCV
‐ Personeels‐en operationele
capaciteit + Materiaalbeheer zijn
uitgetekend
‐ Taxonomie (systematiek)
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Projectleider:
Dhr. Frans Vallaey
Programma D&A:
Toezicht, controle en
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris

MOTO
Project ID:
B&I‐00334
Projectleider:
Dhr. Alain Muyshondt
Programma D&A:
Toezicht, controle en
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris

activiteiten (coderen activiteiten) ‐
controlemethoden zijn uitgetekend
‐ Hoofdtaken en wederzijdse
bijstand KlaMa/TCV zijn uitgetekend
‐ Processen in BPM uitgetekend en
gevalideerd door TCV
(level 1‐‐> 3)
‐ Processen in BPM +
Werkprocedures uitgetekend en
gevalideerd door KlaMa
(level 4)
Accijnsactiviteiten geïntegreerd
in de geoperationaliseerde
processen + kwaliteits‐ en
kwantiteitsnormen vastgelegd

Accijnsactiviteiten geïntegreerd in
de geoperationaliseerde processen
+ kwaliteits‐ en kwantiteitsnormen
vastgelegd

P02. Centraal aangestuurd risicobeheer

VERGUNNINGEN & AEO
Project ID:
D&A‐00492
Projectleider:
Dhr. Werner Rens
Programma D&A: Marketing &
Klantenmanagement
Programmamanager: Dhr.
Werner Rens
Voor het uitwerken van de
methodologie
OPERATIONALISERING VAN DE
AFDELING
‘DOELGROEPENMANAGEMENT /
HANDHAVING’
Project ID:
Projectleider:

Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
Individuele risicoprofielen
voor AEO en grote
ondernemingen operationeel





High level profielen
opgesteld voor
operatoren, goederen en
niet‐legale goederen
Visie certificering
uitgeschreven en
goedgekeurd

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd

Onderscheid tussen
gecertificeerde en niet‐
gecertificeerde is uitgewerkt en
goedgekeurd
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Mevr. Liesbet Fransen
Programma D&A:
Doelgroepenmanagement /
Handhaving
Programmamanager:
Mme Annik Mangelschotz
RISICOBEHEER GOEDEREN
Business Case ID:
254
Projectleider:
Dhr. Pascal De Weser
Programma D&A:
Toezicht, controle en
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris
Programma D&A:
Gegevensbeheer en ‘intelligence’
Programmamanager:
Ivan Goossens

Operationele visie gelaagd
fysiek toezicht op niet‐
gecertificeerde
goederenstromen is
uitgewerkt en goedgekeurd





Uitbouw virtueel net
rond België (schil 1
gelaagd toezicht) door
uitbouw van de cel
"Ketentoezicht, veiligheid
en beveiliging' is
operationeel
Uitbouw stopfunctie pre‐
arrival / pre‐departure,
gebaseerd op versterkte
nationale risicoanalyse
veiligheid en beveiliging
en VGEM

P03. Beheer‐ en managementinstrumenten
o 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.
KSF 1.P.1: Verhogen van de kwaliteit procesbeheersing door de afspraken op gebied van de
productie en termijnbeheersing na te komen
PI 1.P.1.1 Nakoming van de door de EU voorgeschreven controles
1.P.1.1.01 (a, b en c) VO 1276/2008, art. 6 (Restitutie): Aantal fysieke controles van
uitvoeraangiften landbouwgoederen met restitutie (grote hoeveelheden) (dit meetpunt
wordt opgevolgd via de cockpit in Cognos)
 Norm:
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1) 0,5% fysieke controle van het aantal restitutie‐
uitvoeraangiften (grote hoeveelheden) per kantoor in de sector
verwerkte landbouwproducten per kalenderjaar.
Tijdelijk wordt er 1% gecontroleerd om veroordelingen te
vermijden.
2) 2% fysieke controle van het aantal restitutie‐uitvoeraangiften
(grote hoeveelheden) per kantoor en per sector voor de andere
dan verwerkte landbouwproducten en per kalenderjaar voor de
“kleine” kantoren
Tijdelijk wordt er 3% gecontroleerd om veroordelingen te
vermijden.
3) 5% fysieke controle van het aantal restitutie‐uitvoeraangiften
(grote hoeveelheden) per kantoor en per sector voor de andere
dan verwerkte landbouwproducten en per kalenderjaar voor de
“grote” kantoren
Tijdelijk wordt er 6% gecontroleerd om veroordelingen te
vermijden.
 Proceseigenaar: DT
 Uitvoerende diensten: Gewestelijke Directies

o Operationalisering van de afdeling doelgroepenmanagement / handhaving (project)
Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
OPERATIONALISERING VAN DE Visie compliance, controle en
AFDELING
opsporingsbeleid uitgeschreven
‘DOELGROEPENMANAGEMENT en goedgekeurd
/ HANDHAVING’

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd

Project ID:
Projectleider:
Mevr. Liesbet Fransen
Programma D&A:
Doelgroepenmanagement /
Handhaving
Programmamanager:
Mme Annik Mangelschotz
CAMADA ORG
Project ID:
D&A‐00569
Projectleider:
Dhr. Dirk Poschet
Programma D&A:
Onderzoek & opsporing van
fraude
Programmamanager:
Dhr. Dirk Gysels

Visie 'Fraudebestrijding'
uitgeschreven en goedgekeurd.

Visie "Fraudebestrijding" is
operationeel.
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M02. Optimaliseren ingezette middelen
o MOTO (project)
Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
 Binnen de werkmethodes voor
fysiek toezicht is het gebruik van alle
aanwezig detectiemateriaal
opgenomen + worden alle acties
waarbij zij betrokken zijn en de
resultaten geregistreerd

Programma:
Operationale expertise &
ondersteuning (andere
diensten)
Programmamanager:
Dhr. Herman Van
Cauwenberghe

Het multilateraal
samenwerkingsprotocol voor
gecoördineerd grensbeheer is
van kracht. Het aspect
grensbewaking is uitgewerkt
door bilaterale overeenkomsten
met havenbedrijven, MIK, enz.

Binnen gecoördineerd grensbeheer
worden verdere
samenwerkingsakkoorden
afgesloten of bestaande uitgediept
ter ondersteuning van het
handhavingsbeleid met aanzet tot
'one‐stop‐shop'

CAMADA ORG

Informantenwerking bij O&O
uitgeschreven en goedgekeurd

Informantenwerking bij O&O is
operationeel

MOTO
Project ID:
B&I‐00334
Projectleider:
Dhr. Alain Muyshondt
Programma D&A:
Toezicht, controle en
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris

Project ID:
D&A‐00569
Projectleider:
Dhr. Dirk Poschet
Programma D&A:
Onderzoek & opsporing
van fraude
Programmamanager:
Dhr. Dirk Gysels
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M03. Geïntegreerde informatieverwerking

Integrated
Tariff
Environment
Customs
Risk
Management
System
Existing
2006-2009

Imports

Transit

Exports

AIS

NCTS-TIR
NCTS-safety and
security;
enquiry/recovery

AES

2009 - 2011
2009 - 2013
Est. 2013 on

NCTS
ICS

ECS 2

EU Customs
Information
Portal

ECS 1
Single
Electronic
Access Point Centrale
Clearance

EORI /AEO
REX

SASP
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Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd

Programma D&A:
ICT‐applicatie
Programmamanager:
Roger Beeckman











Business Case ID
D&A‐00536
Projetleider
Dhr. Stephan Leghein
Projectnaam
Uitbreiding
mogelijkheden van
de selectietool
CSPbis Programma
D&A:
D&A ‐ DWH I
HERAKLES
Programmamanager:



AEO/Vergunningen: in productie



CSPbis (integratie fase 1 /
gedeelte wisselwerking PLDA ‐
CSPBIS): opgestart

Bij toepassing van de Verordening
648/2005 en de Verordening
1875/2006 is de Administratie der
douane en accijnzen wettelijk
verplicht om gebruik te maken van
geautomatiseerde gegevens‐
verwerkingtechnieken voor het
uitvoeren van risicoanalyse voor de
selectie, andere dan de
steekproefsgewijze, van aangiften
voor douanecontroles. Voor het
selecteren van summiere aangiften bij
binnenkomst en van summiere
aangiften bij uitgang treedt deze
verplichting in voege op 1 juli 2009.
Met de Verordening 273/2009 werd
er evenwel een overgangsperiode
voorzien voor het elektronisch
valideren van summiere aangiften en
dit tot en met 31/12/2010. In de
genoemde verordening staat tevens
vermeld dat indien een dergelijke
aangifte niet elektronisch kan worden
ingediend de risicoanalyse in
afwachting dient te worden
uitgevoerd op basis van de informatie,
andere dan de PLDA‐aangifte, die over
de goederen beschikbaar is.



Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
Terugbetalingen: planning op te
stellen na goedkeuring budget
IF
E signature: budget ok
TARIC 3: in productie
Integratie EMCS ‐ PLDA uitvoer
Integratie EMCS ‐ PLDA invoer
EMCS fase 2
Directe en indirecte
vertegenwoordiging
Entry into the record
Quota 2 ‐ individuele aanvragen
Koppeling met het Vies systeem
van de BTW

CSPbis (integratie fase 2): in
productie
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ECS fase 2 en datamining:
operationeel

Het Export Control System (ECS) is op
31/1/ 2010 voor de hele EU de 2de
fase ingegaan.
- dit houdt in dat de safety & security
gegevens vanaf dat moment ook
verplicht in de uitvoeraangifte op Enig
Document worden opgenomen;
‐ van 1 januari 2011 dient ook de
Export Summary Declaration voor
uitvoeren niet op Enig Document
verplicht te worden ingestuurd.



Project ID:
D&A‐00541
Projectleider:
M. Michaël Vico
Programma D&A:
ICT‐applicatie
Programmamanager:
Roger Beeckman

AES fase 1 (aankomstmelding): in
productie



AES fase 2 (ladingslijst bij
uitvoer): in productie



AES fase 3 (rapportering): in
productie

AES (Automated Export System) vise
l’automatisation des déclarations
d'exportation dans l'ensemble de
l'Union européenne en répondant à la
stratégie de Lisbonne ‐ e‐customs ‐
MASP. Beoogt de automatisering van
de uitvoer‐aangiften binnen de gehele
Europese Unie, conform de Lisabon‐
strategie (e‐customs, MASP)
Suppression de certains documents
papiers relatifs à l'exportation de
marchandises en Belgique et dans
toute l'Union européenne. Afschaffing
van sommige papier‐documenten met
betrekking tot de uitvoer van
handelsgoederen in België en in de
gehele Europese Unie




NCTS Rewrite Web: in productie

Aangezien de Europese Commissie op
Project ID:
termijn de Minimum Common Core
D&A‐00531
(MCC) van NCTS niet verder zal
Projectleider:
ondersteunen, moeten de
Mevr. Martine De
functionaliteiten van deze
Doncker
basismodule en de uitbreidingen die
Programma D&A:
de Belgische administratie daarop
heeft geïmplementeerd, worden
ICT‐applicatie
Programmamanager: overgenomen en geïntegreerd in
“Paperless Douane en Accijnzen”,
Roger Beeckman
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worden
omgezet naar Java code en de
exploitatie waar mogelijk worden
overgebracht naar de standaard
infrastructuur en platformen van de
FOD Financiën.


AC©4: in productie

Elektronische aangifte van accijnzen
middels AC©4‐aangifte. Nu gebeurt
dat via PLDA (schuldendatabank) of
Business Case ID
op papier. Als basis is het volgende
206 ‐ Analyse
document gebruikt: "Paperless D&A
Aangemaakt door
Dhr. Paul Bellon Vereisten AC4‐aangiften" v1.0 van 17
december 2009, ondertussen met
Projectnaam
aanpassingen verder geëvolueerd
DA‐Globalisaties
(v1.2 van 19 augustus 2010).
Programma D&A:
Analyse van de functionele en
D&A ‐ MASP
Programmamanager: architectorische vereisten voor de
Dhr. Roger Beeckman implementatie van de elektronische
accijnsaangiften (AC©4‐aangiften) Dit
gebeurt conform de business realiteit
omschreven in het
vereistendocument "Paperless D&A
Vereisten AC©4‐aangiften" v1.0 van
17 december 2009 en verdere
evoluties daarop.
Scope:
‐ indienen en afhandelen van een
AC©4‐aangifte
‐ annuleren van een AC©4‐aangifte
‐ regulariseren van een AC©4‐
aangifte
‐ consultatie
– rapporten
Business Case ID
Implementatie van de elektronische
207 ‐ Implementatie
aangifte AC©4 voor accijnzen op basis
Aangemaakt door
Dhr. Paul Bellon van de analyse (voorgaande fase)
Projectnaam
DA‐Globalisaties
Programma D&A:
D&A ‐ MASP
Programmamanager:
Dhr. Roger Beeckman


Business Case ID

Globalisatie:

Globalisaties Ingevolge Europese
regelgeving dienen de
uitvoeraangiften vanaf 1/72009
verplicht elektronisch te gebeuren.
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245
Aangemaakt door
Dh. Dirk Minnaert
Projectnaam
DA‐Globalisaties
Programma D&A:
D&A ‐ Enig kantoor /
Inning & invordering
‐ Geïntegreerde
verwerking
Programmamanager:
M. Thierry Heynen

CAMADA ICT

Dit principe geldt ook voor de
globalisatie‐aangiften. In het kader
van hun vergunningen,
domiciliering en vereenvoudigde
procedures bij uitvoer hebben de
vergunninghouders de verplichting
om op vooraf gestelde tijdstippen
een globalisatieaangifte in te dienen
voor de gedurende de
referentieperiode gedane
uitvoeren. Hetzelfde principe geldt
voor de invoerbewegingen maar
voor deze verplichting is een
overgangsperiode voorzien van 2
jaar. Deze bedrijven hebben in het
kader van hun
domicilëringsvergunning de
verplichting om aan de Nationale
Bank van België de nodige
statistiekgegevens ter beschikking
te stellen. De Nationale Bank dringt
er echter op aan dat zij deze
gegevens elektronisch via de
douane krijgen en niet meer via de
economische operatoren. .


Project ID:

D&A‐00568
Projectleider:
Dhr. Frederick
Vanneste
Programma D&A:
Onderzoek &
opsporing van fraude
Programmamanager:
Dhr. Dirk Gysels

Bestelling uitbreiding Camada
deel 1
Internetfraude D&A : eerste
analyse






Go/NoGobessilissing Camada
ICT
Bestelling uitbreidingen Camada
deel 2
Go/NoGo implementatie
Internetfraude D&A
Bouw en parametrisatie
Camada
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MASP Programma ‐ stand van zaken
start
analyse

einde
analyse

start
ontwikkeling

einde
ontwikkeling

start
testen

einde
testen

productie

ACC4

1/04/2010

23/08/2010

24/08/2010

14/12/2010

18/12/2010

30/06/2011

1 /07/2011

EMCS

1/03/2008

28/02/2009

1/03/2009

1/11/2009

2/11/2009

31/03/2010

1/04/2010

EMCS FS 2

1/05/2010

12/11/2010

NCTS REWRITE WEB

1/04/2008

27/05/2009

28/05/2009

3/09/2009

4/09/2009

31/03/2011

NCTS REWRITE B2B

1/04/2008

3/09/2009

4/09/2009

1/11/2010

1/04/2011

?????

BOEKHOUDING B ‐
analyse

1/01/2010

5/10/2010

TERUGBETALINGEN

1/01/2010

GLOBALISATIES

1/1/2011

1/5/2011

1/4/2011

1/7/2011

2/7/2011

ICS FASE 1

1/03/2008

1/11/2008

2/11/2008

1/06/2009

2/06/2009

30/06/2010

1/07/2010

ECS fase 2
AES
fase 1
aankomstmelding
fase 2 ladingslijst bij
uitvoer

1/03/2008

1/11/2008

2/11/2008

17/04/2009

23/05/2009

31/08/2009

15/09/2009

1/07/2008

31/12/2008

1/01/2009

30/06/2009

1/07/2009

30/06/2011

1/07/2011

1/07/2008

31/12/2008

1/01/2009

30/06/2009

1/01/2010

30/09/2011

1/11/2011

1/01/2011

28/02/2011

1/03/2011

31/03/2011

1/04/2011

31/12/2011

1/01/2012

Projecten

fase 3 rapportering

1/01/2012
1/4/2011

1/01/2012

1/12/2011

AEO /
VERGUNNINGEN
EORI

1/03/2008

1/11/2008

2/11/2008

17/04/2009

5/06/2009

25/06/2009

9/07/2009

1/03/2008

1/11/2008

2/11/2009

17/04/2009

11/05/2009

19/06/2009

1/07/2009

E SIGNATURE

1/2/2011

TARIC 3

1/03/2008

31/12/2008

1/01/2008

7/10/2009

1/06/2009

1/11/2009

2/11/2009

1/03/2010

1/11/2009

1/02/2010

2/02/2010

31/07/2010

MODA INTEGRATIE
fase 1
CSBPIS INTEGRATIE
fase 1
MODA INTEGRATIE
fase 2
CSPBIS INTEGRATIE
fase 2

1/12012
1/06/2011

1/08/2010

5/10/2010

6/10/2010
1/1/2012
1/1/2012

82

M04. Gestructureerd expertise en kennisbeheer
o Gegevensbeheer en intelligence (programma)


Programma D&A:
Gegevensbeheer en

‘intelligence’
Programmamanager: 
Ivan Goossens





Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
Informatiehuishouding voor D&A
uitgetekend en goedgekeurd
Klantgegevens éénduidig
vastgelegd in gegevensbank(en)
Informatiebeheer uitgewerkt voor
de geoperationaliseerde processen
Informatieplan
Privacy
Datawarehouse
Migratie naar IT‐servers
gerealiseerd

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
Informatiebeheer uitgewerkt voor
de geoperationaliseerde processen

I01. Invoeren aangepaste organisatiestructuur











Klantenmanagement en marketing (programma)
Toezicht, controle en vaststellingen (programma)
Enig Kantoor en geïntegreerde verwerking (programma)
Onderzoek en opsporingen (programma)
Overtredingen en invordering (programma)
Beleidsexpertise en ondersteuning (programma)
Doelgroepenmanagement / Handhaving (programma)
Gegevensbeheer en ‘intelligence’ (programma)
Operationele expertise en ondersteuning (programma)
Operationele coördinatie & communicatie + interne audit (programma)
Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd

Programma:
Enig Kantoor – Geïntegreerde
verwerking
Programmamanager:
M. Thierry Heynen

Afdeling "Gegevensbeheer en
Intelligence" op N‐1 niveau is
opgericht.

Programma:
Gegevensbeheer & ‘Intelligence’
Programmamanager:
Dhr. Ivan Goossens
Generieke acties voor alle
programma’s

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
Structuur Enig Kantoor,
hulpkantoren en teams voor
aangifteopvolging zijn opgericht




Definitieve organisatie‐
structuur
De afdeling



De gevolgen van de
'verglijding' in de nieuwe
functieklassen zijn verwerkt
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"Werkmethodes +
Interne Controle" in alle
pijlers en de teams
"Business Proces
Managament (BPM)" en
"Interne Controle"
binnen de dienst
"Operationele
Coördinatie en
Communicatie (OCC)" zijn
opgericht
De afdeling
"Werkmethodes +
Interne Controle" in de
pijlers KlaMa en TCV is
operationeel

binnen de D&A‐organisatie
Voorbereiding voor de
opleiding / vorming SBC
Opstellen opleidingsplan
Opstellen communicatieplan
De afdeling "Werkmethodes
+ Interne Controle" in de
pijlers "Onderzoek &
Opsporing", "Enig Kantoor"
en "Overtreding" is
operationeel






Vergunningen & AEO (project)
Moto (project)
Operationalisering van de afdeling “doelgroepenmanagement / handhaving” (project)
Oprichting cel “veiligheid en beveiliging” (project)
Camada ORG (project)



Programma:
Klantenmanagement &
Marketing
Programmamanager:
Dhr. Werner Rens



Programma:
Toezicht,
controle
vaststellingen
Programmamanager:
M. François Patris


&



Plateau 1
Klaar op 1/9/2011
Fundamenten gelegd
De
samenwerkingsverbanden
tussen alle diensten van de
pijler TCV (centrale +
regionale component) zijn
uitgetekend en gevalideerd
De
samenwerkingsverbanden
tussen de diensten van de
pijler TCV en de andere
diensten van D&A
betrokken bij het toezicht
en de controle op de
goederenstroom zijn
uitgetekend en gevalideerd
De
samenwerkingsverbanden
tussen alle diensten van de
pijler TCV (centrale +
regionale component) zijn
uitgetekend en gevalideerd
De
samenwerkingsverbanden
tussen de diensten van de
pijler TCV en de andere

Plateau 2
Klaar op 1/1/2012
“Ander toezicht” gerealiseerd
 Diensten betrokken in het
proces AEO &
vergunningen zijn
opgericht
 De "Controleregie Brussel
KLAMA" is opgericht
 Pilots gestart waarin de
samenwerking tussen alle
functies betrokken bij het
beheer van de klanten en
het afleveren en
controleren van
vergunningen wordt getest







De "Controleregies
Antwerpen, Bierset,
Zaventem TCV" zijn
opgericht
Alle diensten TCV (centrale
+ regionale component)
zijn operationeel (behalve
deze opgenomen in
plateau 3)
Pilots gestart waarin de
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diensten van D&A
betrokken bij het toezicht
en de controle op de
goederenstroom zijn
uitgetekend en gevalideerd

samenwerking tussen alle
functies betrokken bij het
toezicht en de controle op
de goederenstroom wordt
getest
Afdeling
"Doelgroepenmanagement /
Handhaving" op N‐1 niveau is
opgericht en operationeel

Overdrachtsregels tussen O&O
en 1ste en 2de lijn zijn
uitgetekend en goedgekeurd.

Overdrachtsregels tussen O&O
en 1ste en 2de lijn zijn
operationeel.

Oprichting van de structuur die
instaat voor de wetgeving en
commentaar (BEO) en de
samenwerkingsverbanden met
de afdelingen
"Werkmethodes" in de pijlers

Oprichting van de structuur die
instaat voor de wetgeving en
commentaar (BEO) en de
samenwerkingsverbanden met
de afdelingen
"Werkmethodes" in de pijlers

OPERATIONALISERING VAN DE
AFDELING
‘DOELGROEPENMANAGEMENT /
HANDHAVING’
Project ID:
Projectleider:
Mevr. Liesbet Fransen
Programma D&A:
Doelgroepenmanagement /
Handhaving
Programmamanager:
Mme Annik Mangelschotz
CAMADA ORG
Project ID:
D&A‐00569
Projectleider:
Dhr. Dirk Poschet
Programma D&A:
Onderzoek & opsporing van
fraude
Programmamanager:
Dhr. Dirk Gysels
BELEIDSEXPERTISE EN
ONDERSTEUNING
Programmamanager:
Dhr. Jean‐Louis Weyland

I03. Integraal controle en integraal kwaliteitsbeleid
Binnen D&A zijn de ontwikkelingen inzake “Interne controle” opgenomen in het project
Project
Project ID
Projectleider
Programma
Programmamanager

Interne controle Douane en Accijnzen
D&A‐00491
Dhr. William Sluys
Operationele coördinatie & communicatie + interne audit
Mevr. Sibylle Gyssels
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Het project "Interne controle" voorziet in de implementatie van een intern controle‐systeem in de
processen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.


Ontwikkelen van een praktisch bruikbare template voor het implementeren van interne controle
in de processe ;



Evalueren van het proces “Interne controle” en aanpassen;



Korte opleiding inzake interne controle aan de betrokken projectmedewerkers van de diverse
projecten in het kader van het Moderniseringstraject Douane en Accijnzen;



Ondersteuning bieden aan de betrokken projectmedewerkers van de diverse projecten in het
kader van het Moderniseringstraject Douane en Accijnzen bij het invullen van de template in
afwachting van de oprichting van de cellen “Interne controle” van de centrale diensten;



Opvolging of de template op de juiste manier en binnen de voorziene tijdspanne, die bij aanvang
van elk project wordt vooropgesteld, wordt ingevuld in afwachting van de oprichting van de
cellen “Interne controle” van de centrale diensten;



Opvolging van de implementatie van de vooropgestelde IC‐maatregelen in afwachting van de
oprichting van de cellen“Interne controle”;



Met het oog op de oprichting van de cellen “Interne controle” ondersteuning verlenen aan de
diensthoofden van de functionele pijlers wat de aspecten personeel en organisatie betreft;



Korte opleiding inzake interne controle en ondersteuning bieden met betrekking tot de interne
controlewerkzaamheden aan de cellen “Interne controle” die opgericht worden binnen elke
functionele pijler;



Uittekenen functiebepaling en –beschrijving en structuur en organisatie;



Uitwerken implementatiestrategie en –plan.
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De Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude
Inleiding
2011 is een belangrijk overgangsjaar voor de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude (AFF) die in de eerste plaats één doel blijft nastreven, de ernstige en georganiseerde fiscale
fraude efficiënter bestrijden.
Het is belangrijk om eraan te herinneren dat alle acties die de AFF heeft ondernomen dit hoofddoel
nastreven en dat het in geen geval de bedoeling is te veranderen om te veranderen, zonder dat dit reële
toegevoegde waarde meebrengt voor haar organisatie of voor haar medewerkers.
Zo werd er besloten het proces te testen in drie pilootdiensten gedurende het jaar 2010 vooraleer de
implementatie van het Coperfin‐proces 23 (inputbeheer) te veralgemenen. Diezelfde tactiek van
voorafgaande testen, gespreid over aanzienlijke perioden, zal ook in 2011 worden toegepast vóór de
implementatie van elk nieuw proces.
Waarom een overgangsjaar? We moeten erkennen dat de uitzonderlijke politieke context van ons land
de oorspronkelijke ambitie op het vlak van de modernisering voor 2011 enigszins heeft afgeremd.
Desalniettemin maakt de AFF van deze periode gebruik om haar evolutie verder te zetten en de
overgang naar de nieuwe structuren voor te bereiden om de noodzakelijke stabiliteit te bereiken.
In het kader hiervan zal de AFF zich in 2011 op de vier volgende thema’s concentreren:
‐

‐
‐

‐

de voortzetting van de ontwikkeling van een performante informaticatool, zowel voor de
onderzoekstechnieken en de verwerking van de input (datawarehouse, datamining, e‐audit,
STIR‐INT, …) als voor de opvolging van de fraudezaken en ‐dossiers (STIR‐Fraude);
de reorganisatie van de externe diensten en de stafdiensten N‐1 om de AFF aan te passen aan
de nieuwe Coperfin‐werkprocessen P23, P24 en P25 en het Koninklijk Besluit van 03.12.2009;
de versterking van de samenwerking met de nationale en internationale partners die actief zijn
in de strijd tegen de fiscale fraude, meer bepaald via de installatie van Eurofisc en de oprichting
van de Anti‐fraudesamenwerkingsdienst, die meer bepaald de Cel voor de strijd tegen
belastingparadijzen zal omvatten;
de installatie van de nieuwe managementcockpits van de verschillende directies om de
efficiëntie van de nieuwe strategie zo goed mogelijk te objectiveren en te evalueren.

Voor het overige zal de AFF in 2011 uiteraard de uitvoering van bepaalde recurrente doelstellingen
voorzetten die al in haar plan 2010 waren opgenomen, evenals de opvolging van de verschillende,
huidige en toekomstige actieplannen van de regering.
De realisatie van deze projecten zal zonder twijfel toelaten om de strijd tegen de fiscale fraude te
verbeteren en actief bij te dragen aan de strategische doelstellingen van de FOD Financiën en van de
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude in het bijzonder. Het gaat dus om mooie
uitdagingen die we zullen aangaan in nauwe samenwerking met de operationele en centrale diensten.

Frank Philipsen
Administrateur‐generaal f.f.
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Missie
De core business van de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude is het onderzoek,
de preventie en de repressie van zware en georganiseerde fiscale fraude, namelijk de ontmanteling van
bijzondere mechanismen en complexe constructies die op grote schaal worden gebruikt en die vaak
procedés van internationale omvang en specifieke mechanismen in de financiële sector toepassen.
De samenwerking van de AFF met de andere organismen die actief zijn in de strijd tegen de fraude is
uiteraard een essentiële factor om in onze missie te slagen, zowel binnen het departement als op
nationaal (politie, justitie, anti‐witwascel, sociale inspecties, …) en internationaal niveau (buitenlandse
administraties, EUROFISC, OLAF, TAXUD, …). De samenwerking met al deze organismen betreft zowel de
opsporing, als de risicoanalyse van fraudemechanismen en de uitwisseling van informatie.
Ook de informatie van het gerecht die ernstige aanwijzingen van fiscale fraude bevat, is onontbeerlijk
om complexe mechanismen te bestrijden en dossiers over georganiseerde economische en financiële
misdrijven te behandelen, met name in geval van internationale fraude, misbruik van
vennootschapsgoederen, organisatie van onvermogen, financiële zwendel, …
Naast haar opdracht van opsporing, controle en de taxatie, moet de AFF ook de invordering van
belastingen en taksen opstarten waarvan ze de opeisbaarheid vaststelt en moet ze de geschillen
behandelen die uit haar activiteit ontstaan.
Het werk dat de AFF uitvoert, is niet uitsluitend repressief van aard, maar heeft ook tot doel een
ontradend effect te creëren met betrekking tot fraude. De organisatie van de communicatie rond en
over het werk van onze algemene administratie is eveneens een integraal onderdeel van haar missie.
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Visie
Het doel van de huidige modernisering is de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude aan te passen aan de steeds groeiende professionalisering en de complexiteit van de
fraudemechanismen, rekening houdend met de uitdagingen die inherent zijn aan de FOD Financiën.
Om haar missie te realiseren en haar prestaties te verbeteren, moet de AFF dus verschillende factoren
combineren op strategisch, organisatorisch, budgettair, informatica‐ en personeelsniveau.
De visie die binnen de AFF werd ontwikkeld, heeft meer concreet betrekking op:
1. de ontwikkeling van nieuwe informaticatools (STIR‐INT, STIR‐Fraude, e‐audit, datawarehouse)
en nieuwe opsporingstechnieken (datamining, BISC);
2. de implementatie en de actieve opvolging van de nieuwe Coperfin‐werkprocessen (P23, P24 en
P25);
3. de installatie van een nieuwe, efficiënte organisatiestructuur (operationele diensten en
stafdiensten N‐1), die haar in staat moet stellen om tot een volwaardige algemene
administratie uit te groeien binnen de FOD Financiën;
4. het aantrekken en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, die het beste
van zichzelf kunnen geven in een aantrekkelijk professioneel kader;
5. versterken van de bevoorrechte relaties met de verschillende hoger beschreven organismen die
actief zijn in de strijd tegen de fraude.
Deze opzettelijk gecoördineerde, geïnformatiseerde, multidisciplinaire aanpak, die opteert voor
samenwerking met bevoorrechte partners, moet de kwaliteit van het beheer van de frauderisico’s in alle
werkprocessen van de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude verbeteren en
uiteindelijk bijdragen aan een maximale effectieve inning van de ontdoken belastingen.

Op deze manier past de opgestarte modernisering uiteraard in de strategische kaart van de FOD
Financiën.
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SWOT‐analyse

Gezien de ongunstige leeftijdspiramide en aangezien de pensioenaanvragen zich meestal veel dichter bij
60 dan bij 65 jaar situeren, bestaat er altijd een reëel risico om op vrij korte termijn gekwalificeerde en
ervaren ambtenaren te verliezen, ook al werden er verschillende acties ondernomen, meer bepaald op
het vlak van de opleiding en begeleiding van de nieuwe ambtenaren. Rekening houdend met de
uitbreiding van het voorziene kader stellen we vast dat de aanwervingsmogelijkheden voor nieuwe
medewerkers (intern en extern) echter nog steeds niet volstaan om de behoeften aan competent
personeel te dekken.
Het duidelijke wettelijke kader waarin de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
legitiem en zo efficiënt mogelijk zou kunnen optreden met het gerecht en de politie, kon overigens niet
evolueren omwille van de bijzonder politieke context. Verschillende initiatieven die momenteel worden
genomen, zoals het stelsel ‘una via’, het bankgeheim, de transacties en nog vele andere, kunnen de
kwestie alleen maar laten evolueren.
Ook al is de nationale en internationale samenwerking verbeterd in 2010, toch stellen we vast dat we in
dit domein nog veel beter kunnen doen. Net als het gebruik van de informaticatool gaat het om een
permanente doelstelling die wordt ondersteund door iteratieve projecten.
Uit de analyse van de omgeving blijkt dat de kracht van de AFF nog steeds schuilt in haar
multidisciplinaire aanpak, haar verruimde bevoegdheid (saisine) en een vrij beperkte omvang die de
noodzakelijke mobiliteit en flexibiliteit mogelijk maakt.
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De belangrijkste dreigingen die een zeer belangrijke impact kunnen hebben, zijn de domeinen die helaas
grotendeels aan de controle van de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
ontsnappen. Zo worden de verschillende algemene administraties momenteel geconfronteerd met een
reëel tekort aan medewerkers die gespecialiseerd zijn in de btw door de beslissingen die in de jaren 80
en 90 werden genomen. Wat de cartografie betreft, moeten we meer specifieke profielen ontwikkelen
voor de ambtenaren die strijden tegen de grote fiscale fraude.
Bij de verschillende problemen die we in 2010 hebben gesignaleerd, komt nog de periode van
instabiliteit die ontstaan is uit de verkiezingen van juni 2010.
We moeten vaststellen dat de juridische onzekerheid waarin we ons bevinden, ons verplicht om elke
overdreven ijver te temperen… Ook al wil de AFF meer dan ooit overgaan naar de nieuwe structuren en
werkmethoden en is het belang van haar missie meer dan ooit actueel.
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Bijdrage aan de strategische kaart in 2011
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De prioriteiten voor 2011
K01. Verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de controles
o Verbetering van de internationale samenwerking (doelstelling)
Zoals we al hebben benadrukt, is deze doelstelling om de internationale samenwerking met de
bevoegde autoriteiten en de specifieke anti‐fraudediensten in andere landen (vragen op
verzoek, spontane gegevensverstrekking, multilaterale controles, organisatie van en deelname
aan seminaries, Eurofisc, …) effectief te versterken inherent aan de core business van de
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude.
De vooruitgang die in 2010 werd vastgesteld, zal worden voortgezet om de diensten van de
AFF aan te moedigen om initiatieven te nemen en alle genomen initiatieven te blijven
ondersteunen.

o Verhogen van de inningsgraad eigen inkohieringen (doelstelling)
Om maximale inningsmogelijkheden te garanderen van de op initiatief van de Algemene
administratie van de strijd tegen de fiscale fraude ingekohierde en ingevorderde bedragen,
moet de inningsstrategie absoluut worden verbeterd in overleg met de Algemene
administratie van de inning en de invordering via mobiele invorderingscellen. Om dat te
bereiken is het belangrijk om een reële invorderingsstrategie te volgen van bij de aanvang van
elk fiscaal onderzoek.
Voor de specifieke taken (patrimoniumonderzoek, preventie van de organisatie van
onvermogen,…) die in dit domein moeten worden ontwikkeld, moeten de gemeenschappelijke
werkinstructies van deze twee algemene administraties worden geüpdatet. Zo zal er
bijzondere aandacht worden besteed aan de belangrijke inkohieringen voor bedragen van
meer dan 1 miljoen euro.
Concreet kunnen de activiteiten worden geëvalueerd aan de hand van dossiers die met
positief resultaat werden afgesloten.

o Uitbreiden van de auditcontroles (doelstelling)
Naast de te verwerven en te onderhouden expertise op het vlak van e‐audit, hebben de
gespecialiseerde ambtenaren van de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale
fraude specifieke behoeften op het vlak van informaticamateriaal (software en hardware) dat
hen in staat stelt om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens die bij de
belastingplichtigen werden gekopieerd te garanderen. Om in hun opdracht te slagen, moeten
ze ook afwijkingen aanvragen van de deontologische ICT‐code in een zeer strikt en beperkt
kader.
Omdat ze bovendien met een steeds groeiende hoeveelheid digitale gegevens wordt
geconfronteerd, moet de AFF uiteraard ook over voldoende opslagruimte beschikken in een
beveiligde omgeving.
Om deze doelstelling te concretiseren, wordt er tevens een specifiek opleidingstraject e‐audit
ontwikkeld, rekening houdend met het profiel en de behoeften van de respectievelijke
medewerkers.
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o Verhogen van bankonderzoek (doelstelling)
De in alle fiscale wetboeken voorziene mogelijkheden inzake bankonderzoeken, met
momenteel enkele soms belangrijke nuances, worden nog onvoldoende benut.
Hoewel de doelstelling in 2010 erin bestond de medewerkers van de Administratie voor de
strijd tegen de fiscale fraude voor dit type onderzoeken te sensibiliseren, stelde men zich de
vraag of de wetgeving, meer bepaald op het vlak van de inkomstenbelasting, ook niet moest
evolueren. Waarschijnlijk zullen de nieuwe bepalingen in dit domein in werking treden op 1
juli 2011.
Concreet wordt de vooruitgang die werd geboekt op het vlak van bankonderzoeken continu
geëvalueerd en de AFF zal alles in het werk stellen opdat de operationele diensten deze
nieuwe mogelijkheden volgens de voorziene procedures onmiddellijk toepassen.

K03. Bescherming van de privacy
o Garanderen dat de gegevensverwerking voldoet aan de privacywet (doelstelling)
Om de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens te garanderen, legt de
Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude zich toe op en werkt actief mee
aan de audit die door de Privacydienst (Voorzitter) wordt uitgevoerd over de implementatie
van de datawarehouse.
In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft deze
audit tot doel de scope te bepalen van de toekomstige gegevensverwerking uitgevoerd in het
raam van de datawarehouse, de beschrijving van de procedures op te stellen en de praktische
punten in verband met de implementatie van de datawarehouse te onderzoeken.

K05. proactief communicatiebeleid
o Communicatie via de media aangewend als middel in de strijd tegen de fraude
(doelstelling)
Ook in 2011 zal de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude aandacht
besteden aan deze doelstelling. De vrees voor de arm der wet is maar doeltreffend als die ook
gekend is bij het doelpubliek. We zullen extra aandacht besteden aan positieve communicatie
over de strijd tegen de fiscale fraude, vooral bij fraudegevallen die veel belangstelling oogsten
bij de media en de publieke opinie.
Het is duidelijk dat deze doelstelling past in het algemene communicatiebeleid van het
departement en rekening houdt met de evidente deontologische regels.

P01. Invoeren van hertekende en meetbare processen
o Implementeren van best practices uit het buitenland (doelstelling)
Zowel op het gebied van risicobeheer als van controlestrategie en van alle andere praktijken
die hun nut in de strijd tegen grootschalige fraude hebben bewezen, moet de Algemene
administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude haar inspanningen op het vlak van de
evaluatie en implementatie van de goede praktijken die in vergelijkbare buitenlandse
instanties worden gebruikt (IRS, FIOD, DNEF, …) in 2011 voortzetten.
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Concreet zal de AFF alle initiatieven in die zin blijven steunen om over de meest geschikte
methoden te beschikken, aangepast aan het type te behandelen fraudezaken.
Deze doelstelling past perfect in de wederkerige relaties tussen analoge diensten en wordt
geëvalueerd door de geïdentificeerde en effectieve in onze organsatie opgenomen praktijken
te vergelijken.

o Integratie van de Coperfin processen P23, P24 en P25 in de BPM tool (doelstelling)
In 2011 zal de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude haar
werkprocessen consolideren volgens de BPMN‐methode (Business Process Modeling
Notation) met behulp van de ARIS tool en de nieuwe IDS/SCHEER licenties van de FOD
Financiën.
De tools die de evaluatie van deze processen (o.a. risicoanalyse en indicatoren) mogelijk
maken, worden verder ontwikkeld en geleidelijk verfijnd naarmate ze geoperationaliseerd
worden.

P02. Effectieve controles en gecentraliseerd risicobeheer
o Instellen van de preventieve risicoanalyse (doelstelling)
De Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude zal de nadruk blijven leggen
op de preventieve risicoanalyse. Zo zal ze steeds meer belang hechten aan de implementatie
van nieuwe opsporingsmethoden, toegepast door specialisten in dit domein.
Concreet is het de bedoeling om via datawarehouse‐ en dataminingprojecten, de installatie
van het beheersproces voor de inputs en specifieke entiteiten de installatie van
fraudemechanismen zo snel mogelijk te voorkomen, nog voor de fiscale verliezen te hoog
oplopen (bv. onterechte teruggaven, ondoorzichtige structuur, ...). Dankzij al deze initiatieven
moet de AFF erin slagen om de dossiers en de zaken oordeelkundiger te selecteren en het
optimale gebruik van de beschikbare middelen te garanderen.
Deze doelstelling is essentieel in het kader van de strijd tegen de fraude. Ook al is het niet
eenvoudig, het gaat immers om a priori verborgen elementen, toch moeten we proberen om
indicatoren te ontwikkelen om de resultaten van de ondernomen acties efficiënt te kunnen
meten (voorbeeld: fiscaal verlies vermeden).

o Strijd tegen de fraude betreffende buitenlandse btw‐plichtigen (project)
In het raam van het project datawarehouse, release entreprise, en meer bepaald de btw‐
datamart, ontwikkelt de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude een
specifieke groep voor frauduleuze operaties, uitgevoerd door middel van buitenlandse btw‐
plichtigen die gebruikmaken van zwakke plekken in de btw‐reglementeringen op verschillende
niveaus en onvoldoende of niet‐gecoördineerde controles in dit domein.
Concreet gaat het om het beheer van de risico’s in verband met buitenlandse btw‐plichtigen
en de controle van de onwettige aftrekken en vrijstellingen via de btw‐aangifte, evenals de
eenmalige teruggaveaanvragen op internationaal niveau te verbeteren.
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o Strijd tegen de fraude met betrekking tot ondernemingen die gebruikmaken van
mechanisme voor misbruik van de aftrek van risicokapitaal (project)
Nog steeds in het raam van het project datawarehouse, release entreprise, werd besloten om
een datamart ‘notionele intresten’ aan te leggen om de ondernemingen te identificeren die
gebruikmaken van bepaalde mechanismen om de aftrek van risicokapitaal (ARK) te
misbruiken.
Dit project werd opgestart op basis van de vaststellingen tijdens belastingcontroles van
vennootschappen, uitgevoerd door de diensten van de BBI en de AOIF.
Concreet moeten de verzamelde gegevens toelaten om de ondernemingen op te sporen die
deel uitmaken van een Belgische of internationale groep en die hun kapitaal hebben verhoogd
of gewijzigd met het doel de ARK te misbruiken, evenals de holdings die in het raam van deze
ARK hebben gevraagd om van het verlaagd belastingtarief te genieten dat aan KMO's wordt
toegekend.

o Dienst voor de strijd tegen belastingparadijzen (project)
In overeenstemming met de aanbevelingen 100 en 101 van de Parlementaire
onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers heeft de regering beslist om binnen de FOD
Financiën een dienst op te richten die specifiek is belast met de coördinatie van de strijd tegen
de fraude in verband met belastingparadijzen en de analyse van het gebruik van
belastingparadijzen in het raam van de belastingontduiking en fiscale fraude.
De werkgroep, onder verantwoordelijkheid van de Administrateur‐generaal van de strijd tegen
de fiscale fraude, samengesteld uit interne experten (SCAF, AFZ, AFF, GO – cel verrekenprijzen,
SEC/DCU) en externe experten (CTIF, OCDEFO) is concreet belast met het onderzoeken van de
noodzakelijke maatregelen voor de oprichting van deze dienst voor de strijd tegen
belastingparadijzen binnen het departement en de aard van de uit te voeren taken.
Het project dekt in de eerste plaats de operaties van frauduleuze aard, uitgevoerd via de
belastingpradijzen en de organisatie van een grondige analyse van deze financiële operaties.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken autoriteiten wordt voorgesteld om
deze nieuwe dienst voor de strijd tegen de belastingparadijzen in de SCAF, nieuwe versie, te
integreren (zie volgend punt).

o Anti‐fraudesamenwerkingsdienst (SCAF) (project)
Op verzoek van de Staatssecretaris voor de strijd tegen de fiscale fraude kreeg het project
‘herdefinitie van de opdrachten van de AFC’ een nieuwe naam : ‘opichting van een anti‐
fraudesamenwerkingsdienst’ (SCAF).
Het project voor de oprichting van deze nieuwe dienst werd aan de Algemene administratie
voor de strijd tegen de fiscale fraude toevertrouwd. Specifiek aan de SCAF is enerzijds de
samenwerking met de buitenlandse entiteiten die eveneens zijn belast met de strijd tegen de
fraude (justitie, CTIF, OCS, …) en anderzijds het delen, in alle transparantie
(coördinatiestructuur, jaarverslag, …), van alle nuttige informatie in dit domein met de andere
diensten van het departement.

96

Onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken autoriteiten wordt voorgesteld om de
cellen belastingparadijzen (zie bovenstaand punt) en verrekenprijzen (die zich momenteel in
de pijler grote ondernemingen bevindt) in de SCAF te integreren.

P03. Beheers‐ en managementinstrumenten
o Activeren van en leren werken met de balanced score card (BSC) (doelstelling)
Op het strategische seminarie dat plaatsvond in de herfst 2010 werden het doel en de werking
van de BSC uitgelegd aan de leidinggevende ambtenaren van de Algemene administratie voor
de strijd tegen de fiscale fraude.
De lanceringsfase is aan de gang. Zodra de BSC volledig operationeel is, zal een regelmatige
opvolging noodzakelijk zijn op alle vereiste niveaus (N, N‐1 en N‐3).
Het is duidelijk dat we, in de toekomst, de indicatoren in de verschillende applicaties (cockpit
en TBT) zoveel mogelijk zullen moeten samenvoegen. Een jaarlijkse herziening van de gekozen
indicatoren is in elk geval gepland tijdens het strategisch seminarie op het einde van het jaar.

o Operationele doelstelling in verband met MPM (doelstelling)
In de managementcockpits werden verschillende te bereiken doelstellingen gedefinieerd,
waarvan er sommige transversaal zijn voor het gehele departement.
Dit werk, waarmee de AFF al sinds bijna tien jaar vertrouwd is, wordt in 2011 voortgezet.

o Geïntegreerde managementcyclus (doelstelling)
De geïntegreerde managementcyclus heeft tot doel om binnen de AFF een eenvormige en zo
efficiënt mogelijke werkmethode te installeren met het oog op de uitvoering, de rapportering
en de opvolging van het operationeel plan op elk beslissings‐ en operationeel niveau.
Het doel is de organisatie te leiden met de steun van de balanced scorecard en de bijhorende
tools (cockpit en TBT). De invoering van deze managementcyclus, die grondig werd besproken
op het strategisch seminarie in de herfst van 2010, heeft al geleid tot de creatie van een lokaal
netwerk van correspondenten.
In 2011 wordt de managementcyclus van de AFF verder verbeterd en verfijnd om onder meer
rekening te houden met de andere vereisten die op niveau N werden gedefinieerd.

M01. Gecoördineerd personeelsbeleid
o Actualiseren van de functiebeschrijving in het kader van de nodige rekruteringen
(doelstelling)
Rekening houdend met de missie van de Algemene administratie voor de strijd tegen de
fiscale fraude moeten de medewerkers, zowel van de centrale als van de operationele
diensten, aan specifieke profielen beantwoorden. Deze profielen worden elk jaar
geactualiseerd om aan de precieze en evolutieve behoeften van de strijd tegen de fiscale
fraude te voldoen.
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Deze actualisering past niet alleen in het eigen rekruteringsbeleid van de AFF, maar ook in de
noodzaak om over meer profielen te beschikken dan nu het geval is en eventueel
differentiaties in de vergoedingen te voorzien.

o Uitbreiding personeelsbestand buitendiensten (doelstelling)
De Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude is de enige entiteit van de
FOD Financiën waarvan het personeel van de buitendiensten zal toenemen. De verschillende
gevalideerde Coperfin‐processen, met name ondersteund door de audit van het Rekenhof en
het eindrapport van de Parlementaire onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers,
voorzien 622 effectieve ambtenaren (A/B) voor deze diensten, die momenteel slechts
ongeveer 420 medewerkers tellen van deze twee niveaus.
Het is duidelijk dat deze uitdaging nooit kan gerealiseerd worden, gezien de algemene
beperking van de vervanging van gepensioneerden tot 60 %. Daarom werd er beslist dat het
strategisch personeelsplan 2011‐2013 voor elk van deze jaren 5 % van de nieuwe
rekruteringen specifiek zal inhouden voor de strijd tegen de fiscale fraude tot dit kader
volledig is. Deze inhouding moet echter gedeeld worden met de andere algemene
administraties.
De uitvoering van deze beslissing heeft in 2011 concreet betrekking op 16 bijkomende
rekruteringen voor de AFF. De onderhandelingen met SELOR worden zo snel mogelijk
opgestart om deze doelstelling te realiseren.

o Benoeming van centrumdirecteurs en andere leidinggevende functies in de nieuwe
organisatiestructuur (doelstelling)
In het vooruitzicht van de oprichting van de nieuwe centra is de incompetitiestelling van de
leidinggevende functies A4 voor deze centra een prioritaire doelstelling voor 2011.
Via de cel personeelszaken (CPZ) zal de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale
fraude de stafdienst P&O maximaal ondersteunen om deze doelstelling te realiseren.

o Organiseren van een opleidingscyclus (doelstelling)
Er wordt voorgesteld om vanaf 2011 voor elke ambtenaar van de AFF een eigen
opleidingstraject op middellange termijn te organiseren (in principe gebaseerd op een
periode van tien jaar).
Investeren in opleidingen wordt verondersteld de administratie verschillende voordelen op te
leveren. Er moeten namelijk oplossingen worden ontwikkeld opdat de medewerkers van de
AFF zolang mogelijk in functie kunnen blijven. Om de noodzakelijke bijkomende competenties
te valoriseren, kunnen er verschillende alternatieven worden gevolgd, zoals een systeem van
specifieke gecertificeerde opleidingen, beperkt tot de ambtenaren van de AFF, of het principe
van de gedifferentieerde vergoeding (zie hoger). Het zal in elk geval een zware taak zijn om dit
te ontwerpen, maar het is zeker de moeite waard om dit te ontwikkelen.
Elk opleidingstraject wordt jaarlijks geanalyseerd met de verantwoordelijken in het kader van
de functioneringsgesprekken.
Er moet een maximum aantal opleidingsdagen per jaar worden gedefinieerd, rekening
houdend met de uitgeoefende functies (technisch, juridisch, ICT, …) en de behoeften van de
organisatie.
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M02. Optimalisering van de gemobiliseerd resources
o Vormen van nieuwe personeelsleden (doelstelling)
Eenmaal in dienst bij de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude moet
elke ambtenaar een adequate opleiding ontvangen die overeenstemt met zijn nieuwe
werkomgeving (selectie en aanpak van de dossiers, internationale en interdepartementele
samenwerking, wetgevende aspecten, controlemogelijkheden, ...).
Concreet willen we tijdens deze informatiesessies (vier dagen) in 2011 het accent leggen op de
opleiding voor de nieuwe werkprocessen en specifiek op het inputbeheer.
Om de aandacht te vestigen op deze nieuwigheden worden er korte, specifieke opleidingen
georganiseerd voor alle ambtenaren van de AFF. Zo konden ze in februari 2011 een voordracht
bijwonen van de specifieke contactpersoon betreffende de regularisatieaangifte. Binnenkort
vindt een gelijkaardig initiatief plaats over de fiscale bemiddeling.

o Samenstellen van gemengde controleteams (doelstelling)
De installatie van gemengde controleteams, samengesteld ongeacht de geografische banden
van de betrokken ambtenaren, voor de aanpak van omvangrijke fraudezaken, met over
diverse regio’s en taalgroepen verspreide deelnemers (ondernemingen, raadgevers, …) wordt
in 2011 verder duidelijk aangemoedigd door de centrale administratie. Het doel is
complementariteit te verkrijgen door de specialisaties te concentreren in functie van de
behoeften van het onderzoek.

M03. Geïntegreerde verwerking van de informatie
o STIR Fraude (project)
Ter herinnering, STIR‐Fraude is lot 3 van STIR‐Ondernemingen. Dit project wordt
geconcretiseerd door de realisatie van een computerapplicatie die de Coperfin‐processen 23,
24 en 25 ondersteunt, namelijk de opvolging van de operationele activiteiten van STF, van de
registratie van de ontvangen signalen tot de behandeling van de fraudedossiers.
Deze nieuwe geïntegreerde computerapplicatie wordt in 2011 verder ontwikkeld en moet in
2012 in productie worden genomen. Uit het oogpunt van rationalisering moet ze ook
verschillende bestaande applicaties vervangen (voornamelijk SB‐STAT, JUBI, ETRANG en
LCFB_Base).

o STIR‐INT (project)
Dit project beoogt de ontwikkeling van een ‘multi workflow’, generiek en centraal systeem
voor internationale gegevensuitwisseling.
De ontwikkelingen worden in 2011 voortgezet en de eerste releases, zoals CLO en DLO,
worden binnenkort in productie gebracht. De implementatie van de specifieke release voor de
AFF is gepland voor begin 2012.
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M04. Gestructureerd expertise‐ en kennisbeheer
o Uitbreiden en verdelen van informatiebronnen (doelstelling)
Er werd vastgesteld dat de meer operationele doelstellingen jammer genoeg nog te vaak
voorrang krijgen op het kennisbeheer binnen de entiteiten van de Algemene administratie
voor de strijd tegen de fiscale fraude.
Het delen van kennis vraagt tijd en de nodige resources, maar blijft zonder twijfel een
rendabele investering om de fiscale fraude efficiënter te bestrijden. Vooral ook omdat veel
ambtenaren in onze algemene administratie de komende jaren met pensioen gaan.
De inspanningen die in dit domein al werden geleverd, zoals bijvoorbeeld de regelmatige
update van onze site en onze handleiding, moeten energiek worden bevestigd in 2011.

o Permanent actualiseren van grootschalige fraudefenomenen (doelstelling)
Een organisatie zoals de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude moet
uiteraard voortdurend waakzaam blijven voor de opsporing van nieuwe fraudemechanismen
en de ervaring die bij de behandeling van de fraudezaken werd verworven, ook behouden.
Net zoals bij het kennisbeheer werd vastgesteld dat de grondige analyse volgens de nieuwe
typologie niet de aandacht krijgt die ze verdient volgens het belang dat ze heeft voor de
organisatie. Dat geldt ook voor de invoering van elke nieuwe wettelijke maatregel, die
objectief moet worden beoordeeld op elke mogelijkheid van frauduleuze afwijking.
De realisatie van deze doelstelling wordt in 2011 opnieuw onder de aandacht gebracht.

o Uitbouwen van een Belgian Internet Service Center (BISC) (project)
Het Belgian Internet Service Center is functioneel op technisch en operationeel niveau. Ter
herinnering, het gaat om een project dat in 2010 werd gestart en hetzelfde jaar nog in
productie is gegaan! Het doel ervan is duideljk de operationele diensten te ondersteunen in
hun strijd tegen de fiscale fraude via het internet.
Net als elk nieuw initiatief bij de AFF, zoals bijvoorbeeld de pilootdiensten voor het
inputbeheer, zal de BISC een eerste keer worden geëvalueerd einde 2011.

I01. Invoering van een nieuwe organisatiestructuur
o Overschakeling van de vier regionale directies (project)
Ter herinnering, dit overschakelingsproject betreft voornamelijk het luik inputbeheer (proces
23) en de implementatie van de specifieke werkmethoden voor de behandeling van de
dossiers en de zaken (proces 24 en 25). Om organisatorische redenen zullen alle directies van
de AFF op dezelfde manier gestructureerd zijn en zullen ze dezelfde werkmethoden
toepassen.
De overschakeling was oorspronkelijk gepland voor 01.06.2010. Vanwege de huidige politieke
context is deze datum nu uitgesteld, maar de realisatie van dit project blijft uiteraard actueel.
Ondertussen worden alle noodzakelijke procedures voorbereid en geëvalueerd.
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o Oprichting van een vijfde directie (project)
De oprichting van de nieuwe vijfde directie heeft tot doel de grote fraudezaken te groeperen
in een nationaal centrum met een bijzondere missie.
Onder voorbehoud van een duidelijk standpunt van de overheid op het vlak van taalkader en
juridische structuur werd dezelfde datum, 01.06.2010, voorgesteld voor de oprichting van
deze nieuwe directie. Om dezelfde reden als de overschakeling van de vier huidige regionale
directies werd de oprichting van de vijfde directie uitgesteld zonder dat hiervoor vandaag een
datum kan worden gegeven.
Er werd in elk geval een werkgroep opgericht om opnieuw alle sleutelelementen van deze
nieuwe directie (activiteitendomein, personeel, localisering, ..) te evalueren. Het eindrapport
van deze werkgroep wordt verwacht tegen het einde van het eerste semester 2011.

o Installatie van stafdiensten N‐1 (project)
Er werd een nieuw, groter project gestart waarin het project voor de realisatie van een
oprationele PMO binnen de Algemene administratie voor de strijd tegen de fiscale fraude
werd opgenomen en dat tot doel heeft de stafdiensten van de administrateur‐generaal te
analyseren en te operationaliseren conform Coperfin en het organieke Koninklijk Besluit van
03.12.2009, rekening houdend met haar processen en core business.
Concreet streeft het project vijf doelstellingen na:
1. de behoeften analyseren conform Coperfin en het K.B. van 03.12.2009 rekening houdend
met de processen en de core business van de AFF;
2. het organigram van de toekomstige stafdiensten N‐1 opstellen en de activiteiten van elk
van deze diensten preciseren in functie van de operationele doelstellingen van de AA STF;
3. de processen en procedures, de functies en het aantal voltijdse equivalenten bepalen en
rationaliseren die nodig zijn voor de operationalisering van deze diensten;
4. voorstel voor de operationalisering van de stafdiensten N‐1 rekening houdend met de
resources (o.a. in personeel) die al beschikbaar zijn in as is (CA/BBI) en eventueel een
beroep doen op de nieuwe resources die noodzakelijk zouden zijn;
5. de installatie van de processen, structuren, organisatie, functies, …

I02. Toepassing van de ontwikkelingscirkels (doelstelling)
o Invoering van functioneringsgespreken (doelstelling)
In afwachting van de invoering van ontwikkelingscirkels binnen het departement wil de AFF
het principe van een functioneringsgesprek instellen voor elke ambtenaar met zijn directe
chef. Tijdens dit gesprek, dat minstens een keer per jaar plaatsvindt, worden alle thema’s
besproken, zoals de attitude, de verwachtingen, de resultaten, de opleidingscyclus, …
Vooraleer deze doelstelling in praktijk te brengen, moet de AFF echter overleggen met de
stafdienst P&O.
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I03. Interne controle en integraal kwaliteitsbeleid (doelstelling)
Sinds verschillende jaren zijn de externe diensten van de BBI vertrouwd met ‘performance
management’ en de applicatie TBT, die een groot gedeelte van de indicatoren bevat die werden
gedefinieerd en halfjaarlijks opgevolgd. In combinatie met de indicatoren die zich in de cockpit
bevinden, kan de centrale administratie de uitvoering van de geavanceerde strategie goed volgen.
De FOD Financiën heeft sindsdien de tools voor deze missie verbeterd en ontwikkeld. Deze missie is
indirect ook verbonden met de installatie van een interne audit die wettelijk verplicht is binnen
elke FOD. Het begrip interne controle zal verder worden ontwikkeld in het raam van de
reorganisatie van de centrale administratie (zie K.B. van 03.12.2009).
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De Algemene administratie van de Inning en de
Invordering
Inleiding
In 2011 staat de modernisering van de Algemene administratie van de inning en de invordering centraal.
Het is onze doelstelling om de Algemene administratie van de inning en de invordering uit te bouwen
tot de grootste invorderingsorganisatie van het land bevoegd voor de inning en de invordering van de
fiscale, en op langere termijn ook de niet‐fiscale, rechten waarvan de heffing aan de FOD Financiën is
toevertrouwd.
De modernisering van onze administratie is een spilelement in verschillende van onze
activiteitsdomeinen. Om onze ambitie te verwezenlijken zal in 2011 dan ook gefocust worden op drie
verschillende werven.
De eerste werf is tevens de meest ingrijpende. In 2011 zal de organisatiestructuur van de Algemene
administratie grondig gewijzigd worden. De gewestelijke directies invordering directe belastingen (DB)
en btw houden op te bestaan. In de plaats hiervan komen er 14 regionale invorderingscentra, een
bijzonder invorderingscentrum en een inningscentrum. Het principe van ‘enige ontvanger’ zoals
uitgewerkt in Coperfin, komt met deze operatie een stap dichterbij. De tweedeling directe belastingen
en btw houdt op directieniveau op te bestaan met de integratie van de verschillende
invorderingsdiensten, gedingendiensten en juridische cellen. De selectie van de leidinggevende van deze
centra vormen een uitgelezen kans om de nieuwe structuur op de rails te zetten.
In 2011 blijft de Algemene administratie van de inning en de invordering investeren in de ontwikkeling
van transversale informatica toepassingen. De tweede werf heeft als doel om een maximaal aantal
processen te automatiseren zodat de vrijgekomen menselijke middelen ingezet kunnen worden in onze
kernactiviteit, het invorderen van fiscale rechten. Het STIMER‐programma blijft een voortrekker met in
2011 de uitrol van de modules roerende voorheffing en voorafbetalingen. Daarnaast worden in
samenwerking met de externe partners de overige modules verder geanalyseerd en ontwikkeld.
Ook het inningsproces van de btw wordt dit jaar geautomatiseerd. In het STIRON‐programma worden
de functionele analyses rond accounting, terugbetalingen, consultatie en ‘op nul zetting’ van de
rekening‐courant van de btw‐plichtigen dit jaar verder gezet.
De Algemene administratie investeert niet alleen in nieuwe toepassingen, in 2011 worden ook een
aantal doeltreffende automatiseringsprojecten geïmplementeerd. De Zacheüs‐toepassing regelt de
toegang tot de werknemersfiches in de centrale bestanden van de Rijksdienst voor sociale zekerheid. De
elektronische verzending van de beslagberichten bij een vereenvoudigd beslag onder derden en de
consultatie van het centrale bestand vergemakkelijkt het invorderingswerk in de operationele diensten.
De nieuwe toepassing MYBICBAN vereenvoudigt het registreren, bijwerken en consulteren van
bankrekeningnummers via MyMinFin voor burgers en ondernemingen. En tot slot het project
REGTAXCO die de aflevering van schuldenattesten automatiseert en waarbij rekening gehouden wordt
met de schuldenbestanden van verschillende geregionaliseerde belastingen.
De derde en laatste werf vloeit voort uit de missie (zie infra) van de Algemene administratie van de
inning en de invordering. We zorgen voor de snelle en rechtvaardige inning van de belastingen en we
optimaliseren de invordering om de rechtsgelijkheid van al onze klanten te waarborgen. Om na te gaan
of we slagen in deze missie is een goede opvolging van het dagelijkse beheer noodzakelijk. In de
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managementcockpits van de verschillende directies wordt de doeltreffendheid van de gevoerde nieuwe
invorderingsstrategie bijgehouden. De nieuwe invorderingsstrategie legt de operationele diensten op
om zich te focussen op recente en hoge fiscale schulden. Om die reden worden vanaf 2011 binnen de
managementcockpits schulden ouder dan 6 maanden als fiscale achterstand beschouwd.
Door ons in 2011 te concentreren op de realisatie van deze drie werven zal de Algemene administratie
van de inning en de invordering evolueren naar een performante en goed geoliede
overheidsorganisatie. De realisatie van de verschillende vooropgestelde initiatieven zullen een
belangrijke bijdrage leveren tot de verschillende kritieke succesfactoren van de FOD Financiën.

Ghislain Vandercapellen
Administrateur‐generaal a.i.
Algemene administratie van de inning en de invordering
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Missie
De Algemene administratie van de inning en de invordering moet altijd een snelle en rechtvaardige
inning van de belastingen kunnen verzekeren. Ze staat voor een eenvormige en optimale invordering
van de belastingen, met als doel de rechtsgelijkheid van alle burgers en ondernemingen die belastingen
moeten betalen, te waarborgen.
Om dit te bereiken moeten recente en opeisbare schulden snel worden ingevorderd en worden er
specifieke invorderingsacties ingesteld tegen schuldenaars die hun verplichtingen niet nakomen of die
hun insolventie proberen te organiseren. Wanbetalers worden aan solvabiliteitsonderzoeken
onderworpen en niet invorderbare aanslagen worden zonodig afgeschreven.
De Algemene administratie van de inning en de invordering draagt vervolgens de fiscale inkomsten over
aan het respectievelijke beleidsniveau.
De entiteit verzekert tot slot de goede dienstverlening inzake de inning, de invordering en de teruggave
van belastingen aan burgers en ondernemingen.
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Visie
Het is onze ambitie om de Algemene administratie van de inning en de invordering uit te bouwen tot
grootste invorderingsorganisatie van het land. De Algemene administratie int alle fiscale, en op termijn
niet‐fiscale schulden, waarvan de heffing is toevertrouwd aan de FOD Financiën en vordert ze in
wanneer de betaling uitblijft.
Om deze ambitie te verwezenlijken moet de Algemene administratie moderniseren. Niet alleen de
informaticatoepassingen, maar ook de werkprocessen en de organisatiestructuur moeten vernieuwd en
aangepast worden.
De verschillende ontvangkantoren zullen op termijn opgaan in invorderingteams en inningskantoren. De
scheiding van de innings‐ en invorderingsactiviteiten komen de efficiëntie en de doeltreffendheid van
onze kernactiviteit, het invorderen van openstaande schulden, ten goede.
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SWOT–analyse
Sterke & zwakke punten
Impact
> Betrokkenheid
management

> De huidige
organisatiestructuur

> Verantwoordelijke
ontvangers

> Gebrek aan
transversale ICT
toepassingen

> Competente
medewerkers

> Gebrek aan
gestandaardiseerde
werkprocessen

> Ontwikkeling van
nieuwe toepassingen
> ICT infrastructuur

> Omgekeerde
leeftijdspiramide

> Interne controle
> Onderbrekingen in
ICT toepassingen

-Zwakte

-

+

++
Sterkte

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de sterkte van de Algemene administratie van de inning en de
invordering ligt in het correct uitvoeren van onze kernactiviteiten. Dit is alleen maar mogelijk doordat
we kunnen rekenen op gedreven en competente medewerkers, op ontvangers met een
verantwoordelijkheidsbesef en een betrokken management in zowel de operationele als de
stafdiensten.
We moeten onze taken uitvoeren in omstandigheden die niet altijd evident zijn. De huidige
organisatiestructuur bemoeilijkt de standaardisatie van onze werkprocessen voor de verschillende types
belastingen die we innen. Het uitblijven van een transversale toepassing werkt dit in de hand. Daarnaast
hebben we de voorbije jaren een belangrijk aandeel in menselijk kapitaal zien vertrekken en deze
tendens is blijvend met de nakende pensioneringsgolven. Ons personeelsbestand raakt stilaan
verouderd,. Als we onze doelstellingen willen behalen, zullen we verschillende oplossingen in
overweging moeten nemen.

107

Opportuniteiten & bedreigingen
Impact
> STIMERprogramma

> Uitblijven van de
kanteling

> Kanteling naar de
nieuwe structuur

> Personeelsverloop door
verdere regionalisering

> Personeelsplan 2010-2011
> Concurrentiepositie
> Weinig
onderhandelingsmogelijkheden met schuldenaars

> Wettelijke bepalingen
> Overheveling van
taxatieactiviteiten
naar Fiscaliteit

> Effect van de
economische crisis op
het betalingsgedrag
van belastingplichtigen

-Bedreiging

-

+

++
Opportuniteit

De belangrijkste bedreigingen voor de Algemene administratie van de inning en de invordering bevinden
zich in domeinen waar we zelf geen vat op hebben. Wanneer de regio’s meer rechten zelf innen, gaat dit
altijd gepaard met een personeelsverloop en worden bepaalde diensten onderbemand. Het uitblijven
van de kanteling wordt als een grote bedreiging beschouwd. De nieuwe organisatiestructuur die dit jaar
ingevoerd wordt, is immers gebaat met de kanteling naar de nieuwe functies.
Gelukkig stellen we ook meerdere opportuniteiten vast in onze omgeving. De budgetten die vrijgemaakt
worden om het STIMER‐programma te realiseren is daar een van. De uitvoering van het personeelsplan
2010 en de opmaak van het plan 2011 bieden ons de mogelijkheid om de vacante posten in competitie
te stellen.
De Algemene administratie van de inning en de invordering vervult een publieke rol. Met een “omzet”
van 99 miljard euro zorgen we voor de financiering van het overheidsbestel. De wettelijke bepalingen
zijn dan ook meestal in ons voordeel om onze taken van openbare dienst zo efficiënt mogelijk te kunnen
uitoefenen.
We zullen dan ook dit jaar een offensieve strategie uitvoeren waarbij we onze sterktes zullen inzetten
om de aangeboden kansen optimaal te benutten. Daarnaast zullen we dit jaar er alles aan doen om onze
zwaktes om te buigen en te verbeteren.
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Bijdrage tot de Strategische kaart in 2011
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De prioriteiten voor 2011
K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
o Zacheüs (project)
De ontwikkeling van een toepassing waarbij de ontvangers van de FOD Financiën toegang
hebben tot de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid. Deze gegevens hebben betrekking op de identiteit van de laatst gekende
werkgever en de verloningen van belastingplichtigen.
De toepassing Zacheüs is toegankelijk voor alle ontvangkantoren begin 2e trimester 2011.
ProjectMaster: FIN‐00323

o REGTAXCO (business case)
Bij het afleveren van schuldenattesten wordt momenteel geen rekening gehouden met
schulden bij regionale belastingdiensten. Dit leidt tot een ongelijke behandeling van klanten
die in verschillende gewesten hun handelsactiviteiten uitoefenen. De FOD Economie en de
Europese Unie vragen dat voor een verplichte consultatie of uitwisseling er slechts één
aanspreekpunt is en er slechts één (gezamenlijk) antwoord wordt gegeven. Onze administratie
krijgt toegang tot de schuldenbestanden van de Vlabel. Op deze manier kunnen de regionale
schulden in aanmerking worden genomen voor het afleveren van een schuldenattest door de
ontvangers van de FOD Financiën.
De toepassing REGTAXCO moet operationeel zijn voor het einde van het 4e trimester 2011.
ProjectMaster: BC‐202

o Dienstenchequebedrijven (project)
De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en de RVA
waarbij de RVA de nieuwe en bestaande dienstenchequebedrijven, in het licht van
respectievelijke erkenning, de verlenging van de erkenning of de periodieke evaluatie, dient te
screenen op het bestaan van fiscale schulden. De FOD Financiën kan data verzamelen die
wijzen op risicogedrag door dienstenchequebedrijven en vereenvoudigd derdenbeslag leggen
in handen van de gemandateerde betalingsinstelling.
Het afleveren van een elektronisch attest moet mogelijk zijn vanaf de tweede helft van het 3e
trimester 2011.
ProjectMaster: I&I‐00537

K02. Uitbouwen volwaardige multikanaal dienstverlening
o MYBICBAN (project)
Via MyMinFin kunnen klanten zelf en op elk moment hun rekeningnummer inbrengen,
bewerken en raadplegen. De rekeningnummers worden op één plaats bewaard en
onderhouden. Het project MYBICBAN betekent niet alleen een vereenvoudiging voor de
klanten die recht hebben op een belastingteruggave, maar houdt tevens ook een tijdswinst in
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voor de administratie die anders de rekeningnummers manueel moet inbrengen in de
verschillende bestanden.
De toepassing MYBICBAN moet geïntegreerd zijn in MyMinFin voor het einde van het 4e
trimester 2011.
ProjectMaster: I&I‐00576

o Het elektronische aanslagbiljet via Zoomit (business case)
Het aanslagbiljet in de personenbelasting wordt op verzoek van de klanten via Zoomit
verzonden met visualisatie ervan in de homebanking. Mogelijks kunnen in de toekomst 1,3
miljoen klanten via deze weg hun aanslagbiljet ontvangen.
De elektronische verzending van het aanslagbiljet vangt in 2011 aan met een proef. De
volledige implementatie is voorzien voor het einde van het 4e trimester 2012.
ProjectMaster: BC‐240

K03. Verzekeren van de privacy
K04. Coherente transparante en begrijpbare regelgeving
o Invordering van schadevergoedingen, interesten en rechtsplegingvergoedingen
(project)
Het nemen van het initiatief voor het opmaken van een wetsontwerp die het reglementair
kader wijzigt zodat de belastingontvangers van de FOD Financiën voortaan ook de
schadevergoedingen, interesten, gerechtskosten en de rechtsplegingvergoedingen ivm
belastingen, die voortvloeien uit vonnissen en arresten, zelf kunnen innen en invorderen op
basis van het gemeenrecht.
Het wetsontwerp kan pas goedgekeurd worden na het aantreden van een nieuwe regering.
ProjectMaster: BC‐123

K05. Proactief communicatiebeleid
P01. Invoeren van hertekende en meetbare processen
o Het beheren van de processen van Inning & Invordering
De cel BPM van het OCC Inning & Invordering beheert de processen die zijn toegewezen aan
de Algemene Administratie. Ze analyseert de onderstaande bedrijfsprocessen, brengt ze in
kaart en zorgt, in samenspraak met de business, voor de optimalisatie.
7. Ontvangsten
8. Uitgaven
9. Afsluiting en nazicht
17. Risicobeheer (gedeelte I&I)
26. Inputbeheer invordering
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27. Bepalen van de invorderingsaanpak
28. Voorstellen van de invorderingsactie
30. Bewarende maatregelen
31. Invordering
34. Algemene interactie (gedeelte I&I)
Op het einde van het vierde trimester wil de cel BPM de processen rond invordering (27, 28 en
31) in kaart gebracht hebben en de processen rond risicobeheer (17) en inputbeheer (26)
geanalyseerd hebben.

P02. Een centraal aangestuurd risicobeheer met aandacht op preventie, controle en
vervolging
o Optrekken van de invorderingsratio door middel van doelgerichte nationale
invorderingsacties (doelstellingen)
In de loop van het jaar 2011 worden een aantal doelgerichte invorderingsacties gepland die
nationaal zullen worden uitgevoerd in de betrokken operationele diensten:

o Internationale invordering
Met deze actie worden de klanten, met fiscale schulden, die verblijven in het buitenland
aangeschreven. Bij geen of onvoldoende reactie zal, waar mogelijk, een vraag om
invorderingsbijstand verzonden worden of een andere invorderingsactie ingesteld worden.
We stellen een invorderingsratio voorop van 3,5% te behalen voor het einde van het 4e
trimester van 2011. (De aanslagen waarvoor geen invorderingsbijstand mogelijk is, of die
zonder resultaat blijven als gevolg van de toepassing van deze actie, of die in een
insolventiemaatregel werden opgenomen in het buitenland, moeten worden opgenomen in
een vraag om ontlasting/doorhaling.) Er wordt beoogd dat 10% van het totale aantal
geviseerde aanslagen (gedeeltelijk) ingevorderd of opgenomen wordt in een vraag om
ontlasting/doorhaling.

o Invorderingsactie grote openstaande aanslagen
De in te vorderen fiscale schulden die een miljoen euro overschrijden worden maandelijks
gesignaleerd aan de operationele diensten. Deze fiscale schulden moeten een maand na
vervaldag door de operationele diensten 1 behandeld worden (toepassing
invorderingsmaatregel of toekenning van toepassing zijnde invorderingscode), en mogen zich
niet langer bevinden in de invorderingscode 1.

o Confrontatie van code 10 met de afgesloten faillissementen
De gevestigde aanslagen in code 10 worden gekruist met het KBO met als doel de opname in
een vraag om ontlasting/doorhaling van de aanslagen die betrekking hebben tot afgesloten
faillissementen.
Voor het einde van het 4e trimester 2011 zullen 5% van de beoogde aanslagen voorwerp
uitmaken van een vraag om ontlasting/doorhaling.
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o Inhoudingsplicht door bouwondernemingen
De actie heeft als doel de actieve bouwondernemingen met fiscale schulden en waarbij de
inhoudingsplicht door hun klanten niet correct werd toegepast, te identificeren aan de hand
van de signaletiek en de schuldvorderingbestanden. De selectie identificeert de
bouwondernemingen die een hoog risicogedrag vertonen.
De lijst kan aangewend worden met het oog op het verhogen van de compliance of via een
nationaal doelgerichte actie een repressief karakter krijgen.
Voor het einde van het 2e trimester 2011 worden de data geanalyseerd.

P03. Beheer‐ en managementinstrumenten
o Actualisering van de operationele doelstellingen in de managementcockpits
(doelstelling)
De te behalen doelstellingen voor de verschillende gewestelijke directies worden bepaald in
de managementcockpits. Nieuw in 2011 is dat voor enkele KPI’s een nationale doelwaarde
wordt bepaald.
 In de dossiers onbeperkt uitstel van invordering moet minimum 80% van de
betrokken artikels een code 25 of 26 krijgen binnen de zes maanden vanaf de
aanvraag tot onbeperkt uitstel.
KPI: 1K3A_01


In diezelfde dossiers moet minimum 90% van de aanslagen een code 25 of 26 krijgen
binnen het jaar na de datum van de aanvraag.
KPI: 1K3A_03



In de vragen tot ontlasting/doorhaling moet minimum 80% van de betrokken artikels
een code 17, 18 en 19 (btw) krijgen binnen de zes maanden vanaf het indienen van
het dossier bij de gewestelijke directie.
KPI: 1K3B_01



In diezelfde dossiers moet minimum 95% van de aanslagen een code 17, 18 en 19
(btw) krijgen binnen het jaar na indienen van het dossier bij de gewestelijke directie.
KPI: 1K3B_02

o Acties op de fiscale achterstand (doelstelling)
De bestaande fiscale achterstand wordt in 2011 aangepakt via voorgedefinieerde selecties
met als doel de nieuwe invorderingsstrategie optimaal toe te passen.


Op het einde van het 4e trimester 2011 moet het aantal aanslagen DB in de 180B/aut
met 15% gedaald zijn tov de toestand op 01/01/2011.



Aan de btw‐diensten worden via debiteurenbeheer selectielijsten bezorgd. Op het
einde van het 4e trimester 2011 moet 20% van de opgenomen fiscale schulden
betaald of doorgehaald zijn.
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M01. Afgestemd personeelsbeleid
o Goed laten functioneren van de nieuwe organisatiestructuur (doelstelling)
De oprichting van de nieuwe centra gaat in de eerste plaats gepaard met de
incompetitiestelling van alle A4 leidinggevende functies binnen deze centra.
Een aantal bestaande diensten zullen door deze operatie samensmelten en in een nieuw
teamverband hun taken moeten uitoefenen. De stafdienst P&O zal de selectie, werving en
aanduiding van de nieuwe functies begeleiden en ondersteunen.

M02. Optimaliseren van de ingezette middelen
o Centraal bestand van beslagberichten (project)
Op initiatief van de FOD Justitie en met medewerking van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders (NKGB) werd een centraal bestand van de berichten van beslag,
delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling gecreëerd
De tot dusver manueel geklasseerde beslagberichten bij de verschillende griffies worden vanaf
29 januari 2011 gecentraliseerd in een automatische gegevensbank. Op dat moment kunnen
de geaccrediteerde gebruikers (waaronder de ontvangers van de FOD Financiën) zelf deze
berichten inbrengen en raadplegen. Onze diensten ontwikkelen op dit moment een toepassing
die voor de DB toelaat om automatisch de noodzakelijke gegevens voor de opmaak van de
berichten, over te maken.
Dit systeem zal op het einde van het tweede trimester 2011 operationeel zijn.
ProjectMaster: I&I‐00535

o Stelsel van de jaarlijkse vakantie ‐ Vereenvoudigd derdenbeslag
Op initiatief van de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) en in medewerking met de DAV
(Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging), heeft dat project als doel om de
vereenvoudigd fiscale derdenbeslagen op elektronische wijze over te maken aan de RJV.
Wegens het aantal van dergelijke uitgevoerde beslagen bij de RJV, zou dat project een
vereenvoudiging en vergemakkelijking van de taken van de ontvangers als resultaat teweeg
brengen en, zo, de optimalisatie van de invordering toelaten.
De uitvoering van dat project noodzaakt tot het vinden van een technische oplossing inzake
ontwerp, handtekening en automatische verzending van de vereenvoudigd fiscale
derdenbeslagen, hetzij op basis van de huidige toepassingen, hetzij geïntegreerd in de STIMER
toepassing.
De volledige implementatie is voorzien voor het einde van het 2e trimester 2012.
ProjectMaster: REC‐00412
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M03. Een geïntegreerde informatieverwerking in ondersteuning van een vlotte en
veilige informatiedoorstroming en – uitwisseling met de nodige aandacht voor de
bescherming van de privé levenssfeer
o STIMER – module voorafbetalingen (project)
De ontwikkeling van een toepassing die de voorafbetalingen beheert en waarbij de gegevens
worden opgenomen in de fiscale balans van de klant waardoor we een beter inzicht krijgen in
diens financiële toestand. De nieuwe aanpak leidt tot een klantgerichte en persoonlijke
aanpak van elke belastingplichtige die voorafbetalingen stort. Dankzij de toepassingen kunnen
een aantal taken en de gegevensuitwisseling met Fiscaliteit voortaan geautomatiseerd
verlopen.
De module STIMER voorafbetalingen gaat in productie begin 3e trimester 2011.
ProjectMaster: FIN‐00546

o STIMER – module roerende voorheffing (project)
De ontwikkeling van de toepassing die de aangiftes in de roerende voorheffing en de belasting
op de werknemersparticipatie behandelt. De burgers en ondernemingen kunnen via
elektronische weg hun aangiftes indienen. De aangiftes zelf worden beheerd door Fiscaliteit
en de gegevens worden bijgehouden in de solvabiliteitsfiche van de klant. De module omvat
de volledig geautomatiseerde accounting van de vastgestelde rechten en de automatische
verzending van een herinneringsbrief wanneer de betaling uitblijft.
De module STIMER roerende voorheffing gaat in productie voor het einde van het 2e trimester
2011.
ProjectMaster: FIN‐00546

o STIMER – Transversale modules (project)
De transversale modules bestaan uit inning, invordering, terugbetalingen, solvabiliteitsfiche,
geschillen en verzoekschriften en worden ontwikkeld in functie van de noden van de modules
van wave 1 en 2.
ProjectMaster : I&I‐00548

o STIMER – modules wave 2 (project)
Wave 2 van STIMER omvat de volgende modules: ICPC, interface STIPAD‐STIMER,
bedrijfsvoorheffing, btw en diverse taksen.
In 2011 worden de functionele analyses verder gezet.
ProjectMaster: I&I‐00547

o STIRINT invordering (business case)
De realisatie van een transversaal platform voor de internationale uitwisseling van gegevens
die gelinkt zijn aan invordering in het STIRINT‐programma. Het platform moet de workflow van
de verschillende diensten automatiseren.
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De module als onderdeel van STIRINT moet operationeel zijn op het einde van het 1e trimester
2012.
ProjectMaster: BC 237

M04. Een gestructureerd expertise‐ en kennisbeheer gericht op de ontwikkeling en de
continue beschikbaarheid van de benodigde expertise en de kennis
I01. Een nieuwe organisatiestructuur
o Inningscentrum (project)
De oprichting van het inningscentrum (IC) die verschillende soorten belastingen (DB en btw)
zal innen. De efficiëntie van de inningsacties worden door de schaalvoordelen, gepaard met de
centralisatie en het hanteren van een gestandaardiseerde werkprocedure, verhoogd.
Het inningscentrum zal ook een belangrijke rol spelen in de correcte verwerking van de
belastingteruggaven.
De oprichting van het inningscentrum is een eerste stap naar de organisatiestructuur
beschreven in Coperfin, waarbij de scheiding tussen inning en invordering een belangrijk
principe is.
Het inningscentrum vormt tevens een mijlpaal in de integratie van DB en btw naar de ‘enige
ontvanger’.
De oprichting van het inningscentrum is gepland voor het einde van het 4e trimester 2011.
ProjectMaster: I&I‐00518

o Bijzonder Invorderingcentrum (project)
De oprichting van het bijzonder invorderingscentrum (BIC) dat bevoegd is voor de
internationale invordering en complexe, specifieke binnenlandse invorderingsdossiers. In de
eerste fase zal het BIC bestaan uit de invorderingscel ‘kasgeldvennootschappen’, de
ontvangkantoren ‘buitenland’, het ontvangkantoor btw voor buitenlandse belastingplichtigen
en de internationale invorderingsbijstand DB en btw.
De oprichting van het bijzonder invorderingscentrum is een stap naar de organisatiestructuur
beschreven in Coperfin. Op termijn moet het centrum ook de aanslagen gevestigd door
‘Fraudebestrijding’ en ‘Grote ondernemingen’ invorderen.
Het bijzonder invorderingscentrum vormt een schakel in de integratie van DB en btw naar de
‘enige ontvanger’.
De oprichting van het bijzonder invorderingscentrum is gepland voor het einde van het 4e
trimester 2011
ProjectMaster: I&I‐00519
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o Regionale Invorderingscentra (project)
De 14 regionale invorderingscentra (RIC) vervangen bij hun oprichting de bestaande
gewestelijke directies invordering directe belastingen en het luik “invordering” van de
gewestelijke directies btw. De centra geven leiding aan de verschillende afdelingen en
ontvangkantoren die in hun ambtsgebied gevestigd zijn en bestaan uit een juridische dienst,
een cel voor boekhoudcontrole en een comptabiliteitsdienst.
De oprichting van de regionale invorderingscentra is de belangrijkste stap naar de
organisatiestructuur beschreven in Coperfin en naar de concretisering van het principe van de
“enige ontvanger”.
De gekende organisatiestructuur met de tweedeling DB en btw houdt op te bestaan voor de
diensten van de gewestelijke directies en wordt vervangen door centra waarbij de DB en btw
geïntegreerd zijn.
De integratie van de bestaande DB‐ en btw‐ontvangkantoren wordt gerealiseerd via de
oprichting van invorderingsteams in elk centrum, na de implementatie van de modules van
wave2 van het STIMER‐programma (+/‐ 2013‐2014).
De oprichting van regionale invorderingscentra is gepland voor het einde van het 4e trimester
2011.
ProjectMaster: I&I‐00520

o Oprichting van de cel OCC (project)
Eind 2010 werd een cel Operationele Coördinatie en Communicatie opgericht. In 2011 wordt
de oprichting verder verfijnd. Het OCC is een dienst die het operationeel plan opmaakt en
navolgt, die de projectleiders coacht en ondersteunt in het gebruik van de methodologie
PMFIN, die de procesmap van de Algemene administratie van de inning en de invordering
bijhoudt en die verantwoordelijk is voor het veranderingsbeheer en de interne communicatie
binnen de entiteit.
De oprichting van de cel OCC is een belangrijke stap naar de oprichting van een volwaardige
stafdienst OCC.
ProjectMaster: I&I‐00521

I02. Toepassen van ontwikkelcirkels
I03. Interne controle en integraal kwaliteitsbeleid
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De
Algemene
Administratie
Patrimoniumdocumentatie

van

de

Inleiding
In de loop van september en oktober 2010 werden verschillende strategische seminaries binnen de
AAPD 1) en haar administraties georganiseerd. Tijdens elk van deze seminaries werden de sterke en
verbeterpunten besproken. Kenmerkend was dat door alle administraties binnen de AAPD heen een
aantal gelijkaardige verbeterpunten werden geformuleerd. Ze zijn dan ook de kern van de te realiseren
doelstellingen, opgenomen in het operationeel plan 2011 van de AAPD.
De verbeterpunten betreffen het leiderschap, de opleiding, de beheerscyclus, de beheersing van de
risico’s binnen de AAPD en de interne communicatie.

1

)



Leiderschap
Vele leidinggevenden hebben een foute perceptie van wat van hen (als chef) wordt verwacht.
Het is niet duidelijk hoe de rol van dienstleider in te vullen. Klaarblijkelijk wordt te veel
gerekend op persoonlijke kwaliteiten en ingesteldheid en is er een gebrek aan een duidelijk
profiel, vorming en ondersteuning.



Opleiding
De nood aan opleidingstrajecten is groot.
o Nieuwe personeelsleden kunnen niet tijdig de basisopleiding volgen en worden aldus te
lang zonder vorming ingezet. Bovendien wordt de basisopleiding vaak als te algemeen
beschouwd waardoor nieuwe medewerkers, eens aangekomen in de administraties,
niet onmiddellijk operationeel inzetbaar zijn. Binnen de diensten worden bijgevolg
ervaren medewerkers ingezet om in de opleiding te voorzien. Daardoor daalt de
efficiëntie van de betrokken diensten.
o Door een voortdurende veranderende wetgeving, reglementering en werkmethodes
(procedureboeken) en het gepercipieerd gebrek aan vorming hierover, slagen de
medewerkers er niet in om ze adequaat toe te passen. De wil van de medewerkers om
zich permanent te vormen daarentegen is groot, het antwoord van de administratie
blijkt onvoldoende te zijn.



Wat de beheerscyclus betreft, wordt vastgesteld
o dat, ook al zien medewerkers er de opportuniteit van in, ze de toepassing ervan niet
zien als een echt sturingsinstrument voor alle niveaus binnen de AAPD. Het wordt te
veel beschouwd als bijkomende activiteiten (naast de dagdagelijkse job);
o dat, ondanks de talrijke vormingen, er toch nog wordt aangedrongen op meer opleiding;
o dat de beheerscyclus nog te veel los staat van de begrotingscyclus, de personeelscyclus
en andere cycli, waardoor een hypotheek wordt gelegd op de sturende capaciteit.

AAPD = Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
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In het raam van het KB van 17 augustus 2007, inzake organisatiebeheersing, wordt vastgesteld
o dat er geen exhaustieve lijst is van de risico’s die wegen op de werking van de AAPD;
o dat de risico’s niet werden geprioritiseerd;
o dat er geen aanpak werd geformuleerd om de prioritaire risico’s te voorkomen of te
verminderen.



Interne communicatie
o Uit alle seminaries blijkt dat er een grote nood bestaat bij al de medewerkers op alle
niveaus om duidelijke informatie te krijgen over de genomen initiatieven, het
personeelsbeleid, de doelstellingen, de instructies en werkmethodes.
o De informatie verkregen via de informele communicatiekanalen weegt in de perceptie
blijkbaar zwaarder door dan de informatie die verspreid wordt via de formele kanalen,
waardoor de vraag naar de efficiëntie van de formele communicatieacties gesteld kan
worden.
o Bovendien blijkt in de perceptie van de medewerkers dat ze niet genoeg inspraak
krijgen bij het tot stand komen van de doelstellingen, instructies en werkmethodes. Met
andere woorden de bottum‐up communicatie kan aangemoedigd worden door het
nemen van talrijke acties.

Deze verbeterpunten vormen de basis voor de operationele doelstellingen voor 2011.
Er zijn ook een aantal nieuwe projecten geïdentificeerd bovenop de lopende projecten, die de
modernisering van de AAPD moeten realiseren.

Administrateur‐generaal van de Patrimoniumdocumentatie
D. De Brone
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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.
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Visie
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wil voor haar klanten:
 de patrimoniale documentatie binnen een samenhangende infrastructuur (Kruispuntbank van de
patrimoniale informatie) inrichten, beheren en bijhouden;
 de enige bron van patrimoniale informatie zijn;

 de beste patrimoniumgebonden dienstverlening aanbieden.
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SWOT–analyse
Sterke & Zwakke punten

De sterke punten zijn:
 we beschikken over een breed aanvaarde missie en visie;
 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 met betrekking tot 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 periodiek doorgelicht;
 geen zelfevaluatie (CAF 2), EFQM 3));
 geen individuele doelstellingen (evaluatiecirkels);
 geen interne controle.

2

)

CAF = Common Assessment Framework

3

)

EFQM = European Foundation for Quality Management
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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:







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
economische 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 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.
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 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:
Rechtszekerheid
43%

Opmetingen &
Waarderingen
80%

Aankoopcomités

Domeinen en Penale
boeten

90%

53%

Het % van de administraties van de AAPD met een foute leeftijdspiramide.

 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: 90 % van de diensten hebben een omgekeerde leeftijdspiramide;



de administratie Opmetingen & Waarderingen volgt met 80%;



de cijfers van de administratie Rechtszekerheid zijn beïnvloed door het groot aantal
contractuele en tijdelijke personeelsleden (ondermeer ROSETTA‐banen). Ook daar is
de uitstroom van kennis ongeëvenaard
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Bijdrage tot de Strategische kaart in 2011
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De prioriteiten voor 2011
De in 2011 geïdentificeerde operationele doelstellingen, alsook de voorstellen voor nieuwe projecten (=
business case (BC)) en de reeds lopende projecten zijn gekoppeld aan de Strategische kaart op FOD‐
niveau.
De nummering die wordt vermeld na de naam van de business case (vb. BC 114) of lopend project (b.v.
DP‐00212) verwijst naar de nummering die wordt gebruikt in de toepassing ProjectMaster (= toepassing
voor het opvolgen van projecten). Alle informatie betreffende deze business cases of projecten die
hierna is vermeld, is uitsluitend gebaseerd op de informatie beschikbaar in de toepassing ProjectMaster
op datum van 01 januari 2011.

K01. Ondersteuning i.f.v. een verhoogde spontane naleving (compliance)
o De efficiëntie van de controles inzake successie‐ en/of registratierecht verhogen door
de toepassing van risicobeheer (doelstelling)


administratie Rechtszekerheid: de efficiëntie van de controles op verminderde tarieven
van het Wetboek der Registratie verhogen door de toepassing van risicobeheer



administratie Opmetingen & Waarderingen: de efficiëntie van de controles inzake
successie‐ en/of registratierecht verhogen door de toepassing van risicobeheer
(mathematisch model)

o Alimentatievorderingen – uitbreiding naar internationale inning en invordering
(BC 114)
De administratie Niet‐fiscale invordering beheert de Dienst voor Alimentatievorderingen
(DAVO). De DAVO vordert onderhoudsgeld in en betaalt, onder bepaalde voorwaarden,
voorschotten op onderhoudsgeld uit. Dit project behandelt de internationale aspecten van de
werking van de DAVO:





ontvangen van buitenlandse opdrachten om onderhoudsgeld in te vorderen bij in
België verblijvende onderhoudsplichtigen;
doorsturen van invorderingsopdrachten naar het buitenland (wanneer de
onderhoudsplichtige in het buitenland verblijft) (in elk geval elektronisch, een manuele
verwerking moet echter mogelijk zijn ten behoeve van landen die niet automatiseren);
interface met de toepassing STIMER;
rapporteringen.

De regering moet beslissen wie de centrale autoriteit wordt voor dit project: hetzij de FOD
Financiën – administratie Niet‐fiscale invordering (dienst DAVO) hetzij de FOD Justitie – Dienst
Internationale Samenwerking in Burgerlijke zaken.

o Penale boeten – uitbreiding naar internationale inning en invordering (BC 176)
De administratie Niet‐fiscale invordering vordert strafboeten, gerechtskosten, de bijdrage voor
het Fonds voor de financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de
bijdragen voor het Vlaams Infrastructuurfonds, in. Al deze sommen worden ingevorderd bij
een door de Belgische strafrechter veroordeeld persoon. Op basis van internationale
overeenkomsten of verdragen kunnen ook sommen ingevorderd worden waartoe een
persoon door een buitenlandse strafrechter is veroordeeld. Het zijn de buitenlandse
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gerechtelijke uitspraken die het voorwerp zijn van dit project. De administratie moet deze
buitenlandse gerechtelijke uitspraken op een elektronische manier kunnen ontvangen en
verwerken. De gegevens ervan moeten worden ingebracht in de toepassing STIMER.

o STIMER – Interface voor de sociale sector (BC 173)
Het doel is om een interface te ontwerpen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ) waardoor de invorderingsdossiers elektronisch worden doorgestuurd naar de module
“Andere niet‐fiscale invorderingen” van de toepassing STIMER. De instellingen van de Sociale
Zekerheid zenden hun invorderingsopdrachten eerst naar de KSZ waar ze worden
gecentraliseerd en geüniformiseerd. Via een interface tussen de KSZ en FOD Financiën komen
deze invorderingsopdrachten in de toepassing STIMER terecht.
In 2011 zal in eerste instantie – net zoals langs de zijde van de Sociale Zekerheid – een
businessanalyse worden opgesteld die vervolgens zal worden besproken met de Sociale
Zekerheid.

o STIRint AAPD (BC 218)
Diverse wettelijke regelingen verplichten de diensten van de registratie (administratie
Rechtszekerheid) om informatie uit te wisselen met het buitenland. Het betreft voornamelijk
de informatieuitwisseling over onroerende transacties alsook open gevallen successies,
waarbij inwoners van sommige buitenlandse landen, rechten verkrijgen of afstaan. Ook de
uitwisseling door die landen ‐ van inlichtingen over Belgische inwoners die betrokken zijn in
onroerende transacties (en successies) met goederen in het buitenland ‐ zijn het onderwerp
van deze wettelijke regelingen. Destijds werd deze informatie op papier verstrekt of bekomen
en werd ze opgenomen op de papieren losse rekeningen die worden bijgehouden in de
registratiekantoren. Doordat deze papieren losse rekeningen niet meer worden gebruikt,
bestaat er nood aan een toepassing om de informatie te kunnen aantekenen.
De bedoeling is om een module binnen STIRint te ontwikkelen voor de AAPD, met de
mogelijkheid van




de invoer van informatie met betrekking tot onroerende transacties en successies door
buitenlanders met betrekking tot Belgische goederen;
de automatische uitwisseling met het buitenland van de ingevoerde informatie met
betrekking tot onroerende transacties en successies door buitenlanders met
betrekking tot Belgische goederen;
de raadpleging van de informatie met betrekking tot onroerende transacties en
successies door Belgen met betrekking tot in het buitenland gelegen goederen.

Planning:





4

)

01/01/2011 – 31 augustus 2011:
‐ aanleveren van de voor ons vereiste informatie aan de Standard Real Estate van de
OESO 4)
‐ medewerking in de werkgroepen
01/09/2011: voorstellen van het dossier aan OESO
01/01/2012 ‐ 30/06/2012: medewerking van pilootlanden in het OESO‐kader

OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
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K02. Uitbouwen volwaardige multikanaal dienstverlening
o Administratie Niet‐fiscale invordering: verder implementeren van een 1ste en 2de lijn
in de kantoren (doelstelling)



door tegen 30/06/2011 een lijst te hebben met kantoren die in aanmerking komen in
samenspraak met de ontvanger;
door tegen 31/10/2011 de 1ste en 2de lijn in die kantoren te implementeren.

o Ontwikkeling van de toepassing DER om de elektronische uitwisseling van gegevens en
documenten met de notarissen te bekomen (DP‐00049) (lopend project)
In een eerste fase van dit project was de doelstelling de elektronische uitwisseling van de
verkoopakten alsook de elektronische verzending van de aanvraag voor het bekomen van een
patrimoniaal certificaat tussen de notaris en de AAPD. De elektronische aanlevering van de
akten betekent voor de openbaar ambtenaar een belangrijke administratieve
vereenvoudiging.
Indien de scope echter werd beperkt tot het bovenstaande, dan zou het aangevraagd
patrimoniaal certificaat per post moeten worden teruggestuurd naar de betrokken notaris en
zouden de verkoopakten moeten worden afgedrukt om er de registratie‐ en hypothecaire
formaliteiten op aan te brengen.
De gevraagde uitbreiding van dit project voorziet onder andere in de ontwikkeling van:











de elektronische verzending van het patrimoniaal certificaat;
de elektronische verzending van het bericht van weigering van een patrimoniaal
certificaat;
de elektronische verzending van de registratie‐ en hypothecaire formaliteiten;
het gebruik van de elektronische handtekening bij de verzending naar de notarissen
(en het lezen van de handtekening van de notarissen);
de automatische gegevensinvoer in bepaalde velden van de toepassing STIPAD ná het
gestructureerd aanbieden van gegevens in de DER‐toepassing;
het beheer van de DER‐database;
de integratie van de IAM‐matrices;
de koppeling met de Aankoopcomités;
de koppeling met de authentieke bronnen;
de behandeling van de aktes en de aanvragen van een patrimoniaal certificaat.

Planning – SP025 DER.VE (oorspronkelijke perimeter):







01/08/2011: raadpleging van kadastrale gegevens via SP04
01/09/2011: raadpleging van het kadastraal plan via de webservice naar de toepassing
CadGIS
01/03/2011: ontvangst van de elektronische aanvraag voor het bekomen van een
patrimoniaal certificaat
01/03/2011: ontvangst van de elektronische verzending van de notariële akte
01/04/2011: geformaliseerd akkoord tussen het KFBN 5), de DAV 6) en de AAPD
01/09/2011: uitwerken en indienen van de nodige wetswijzigingen

5

)

KFBN = Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

6

)

DAV = Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
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Planning – DER (uitbreiding):


01/04/2012: raadpleging van kadastrale gegevens opgeslaan in de toepassing STIPAD
via een webservice ter vervanging van SP04



01/07/2012: elektronische behandeling en verwerking van de aanvraag van het
patrimoniaal certificaat:
-



01/07/2012: elektronische behandeling en verwerking van de notariële akte:
-











01/07/2012: beheer van de status van de aanvraag tot het bekomen van een
patrimoniaal certificaat
18/02/2011 ‐ 01/07/2012: ontwikkeling van de webservice DER – STIPAD (langs
DER‐zijde) voor de uitwisseling van gegevens betreffende het patrimoniaal
certificaat
18/02/2011 – 01/07/2012: elektronische handtekening van de notaris

01/07/2012: beheer van de status van de elektronisch verstuurde notariële
akte
18/02/2011 ‐ 01/07/2012: ontwikkeling van de webservice DER – STIPAD (langs
DER‐zijde) voor de uitwisseling van gegevens betreffende de notariële akte
18/02/2011 – 01/07/2012: elektronische handtekening van de notaris

01/03/2012: uitwerken en indienen van de nodige wetswijzigingen
01/07/2012: geformaliseerd akkoord tussen het KFBN, de DAV en de AAPD
01/07/2012: communicatie en opleiding
18/02/2011 – 01/07/2012: elektronische verzending van het patrimoniaal certificaat
18/02/2011 – 01/07/2012: elektronische verzending van de registratieformaliteiten
18/02/2011 – 01/07/2012: ontwikkeling van schermen voor het beheer van tabellen,
statistieken, …
18/02/2011 – 01/07/2012: archivering van berichten
18/02/2011 – 01/07/2012: interface met authentieke bronnen van de antennes
18/02/2011 – 01/07/2012: interface met de toepassing van de Aankoopcomités

o Voorstudie van een Kruispuntbank voor patrimoniale informatie (DP‐00400) (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).
Dit project zal enerzijds bekijken op welke manier de gegevens elektronisch kunnen worden
verzameld en uitgewisseld in het kader van de oprichting van deze Kruispuntbank en zal
anderzijds bekijken hoe deze Kruispuntbank moet worden opgericht en wat de impact zal zijn
op de administratie Informatieverzameling en –uitwisseling binnen de AAPD.
Het eindproduct van dit project is een analyse waarin de volgende aspecten voor de oprichting
van de Kruispuntbank worden behandeld:





de juridische vereisten (25/04/2011);
de vereisten inzake beheer en organisatie van de Kruispuntbank (15/05/2011);
de functionele vereisten (13/06/2011);
de aanbevelingen (27/06/2011).
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o Technisch concept voor de oprichting van de Kruispuntbank voor patrimoniale
informatie (BC 174)
Naar gelang de resultaten van het project “Voorstudie van een Kruispuntbank voor
patrimoniale informatie” (DP‐00400) is het de bedoeling de technische vereisten te analyseren
die nodig zijn om de Kruispuntbank te kunnen ontwikkelen en dit rekening houdend met de
wetgeving, de bestaande infrastructuur en architectuur en deze van de partners.
Het resultaat van deze analyse moet een voldoende basis zijn om een lastenkohier op te
stellen die de uiteindelijke oprichting van de Kruispuntbank tot voorwerp heeft.
Planning(*):


(*)

15/08/2011 – 30/04/2012: schrijven, vertalen, publicatie, infosessie en toekenning van
lastenboek
01/05/2012 ‐ 01/10/2012: analyse van de technische behoeften van de Kruispuntbank
voor patrimoniale informatie.
Opmerking: de begindatum (15/08/2011) en bijgevolg de volledige planning is
afhankelijk van de einddatum van het project "Voorstudie van een Kruispuntbank voor
patrimoniale informatie” (DP‐00400).

o Externe raadpleging van de landmeterplannen (DP‐00235) (lopend project)
Meer dan 1 200 externe landmeters hebben een conventie afgesloten met de AAPD. Het
project moet resulteren in een voor de externe landmeters gemakkelijke consultatie van de
database van de ingescande landmeterplannen, het kadastraal plan en van elk ander
document waartoe de AAPD zich verbonden heeft in de bovenvermelde conventie.
In eerste instantie zal een module worden ontwikkeld voor de raadpleging van het kadastraal
percelenplan via MyMINFINPRO met toegang voor de geconventioneerde landmeters tot deze
module (30/06/2011).
Het tweede gedeelte van dit project bestaat uit de raadpleging en de download van de
ingescande landmeterplannen (en de bijhorende bijlagen) waarover de administratie
Opmetingen & Waarderingen beschikt (01/06/2011).
Vervolgens is het ook de bedoeling dat de landmeters via een webviewer het kadastraal
percelenplan kunnen gaan raadplegen dat wordt bijgewerkt in de toepassing CadGIS
(31/01/2011).
De laatste module bestaat uit de ontwikkeling van een webservice naar de toepassing STIPAD
voor de raadpleging van de kadastrale gegevens (01/06/2012).
De ontwikkeling van de 3de en de 4de module zijn sterk afhankelijk van de vooruitgang en de
planning van de betrokken projecten “STIPAD 1” (DP‐00212) en “CadGIS – lot 1” (DP‐00213).

o URBAIN 2 (DP‐00104) (lopend project)
Dit project wil gegevens afkomstig van de externe partners op efficiënte wijze integreren in de
databanken van de AAPD, meer bepaald door de uitwisseling van technische en
administratieve informatie van onroerende goederen (beschrijving van het gebouw,
bouwplan, …) met de orde van de architecten. Daarnaast voorziet dit project ook in de
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overname van de bestaande toepassing PRODOCS 7) in URBAIN 2 alsook de uitwisseling van
gegevens tussen de toepassingen STIPAD en URBAIN onderling.
In de huidige toepassing URBAIN wordt de informatie betreffende de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunningen ingevoerd door de respectievelijke gemeentebesturen. In
de toekomst is het de bedoeling om dezelfde informatie te verkrijgen van de drie gewesten in
plaats van de gemeentebesturen aangezien zij reeds over deze informatie beschikken voor
hun ambtsgebied. Dit sluit aan bij een uniek contactpunt.
Planning:



1ste trimester 2011: oplevering nieuwe versie applicatie URBAIN met inbegrip van lot 2
“Module gebouwen” voor externen (architecten)
01/04/2011 – 23/12/2011: integratie van de huidige bestaande toepassing PRODOCS in
URBAIN 2

o Inlichtingen over de verhuurmarkt aan professionelen (BC 225)
De administratie Rechtszekerheid beschikt over een database “Huur” waarin een aantal
basisgegevens van de aan de registratieformaliteit onderworpen huurcontracten worden
opgenomen samen met de digitale afbeelding van deze huurcontracten. De bedoeling van dit
project is ‐ rekening houdend met de vereisten opgelegd door de privacywetgeving en onder
bepaalde voorwaarden ‐ aan de rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken actoren van de
verhuurmarkt, generieke of individuele informatie omtrent de verhuring van in België gelegen
onroerende goederen te verschaffen.
Planning:





eind 2011:
- analyse van het project: onderzoeken en bepalen van de actoren van de
verhuurmarkt;
- onderzoeken en bepalen in samenwerking met de gedefinieerde actoren welke
gegevens uit de database “Huur” kunnen worden verstrekt;
- onderzoeken en bepalen in samenwerking met de gedefinieerde actoren met
welke gegevens uit andere databases toebehorend aan de AAPD deze gegevens
van de database “Huur” kunnen worden gecombineerd;
- bepalen van de manier van aflevering van de informatie;
- bepalen van een vergoeding voor de informatieafgifte;
- afsluiten van de protocollen tussen de AAPD en de diverse actoren.
eind 2012: opstellen van de generieke en specifieke use‐cases (met medewerking van
de stafdienst ICT van FOD Financiën voor de vertaling van de businessanalyse in een
technische analyse)
eind 2013: ontwikkelen, opleveren, testen, bijsturen, hertesten, in productie nemen
van de ontwikkelde internettoepassingen en bijhorende webservices

o Operationaliseren van de cel voor ondersteuning aan externe gebruikers (BC 171)
Deze cel binnen de administratie Informatieverzameling en –uitwisseling zal instaan voor het
verlenen van ondersteuning (helpdesk) aan externe gebruikers, zoals het notariaat en de
gemeenten, die gebruik maken van door ons ter beschikking gestelde toepassingen, zoals
bijvoorbeeld de toepassing URBAIN voor het indienen van afgeleverde stedenbouwkundige
vergunningen door de gemeentebesturen (zie het project “URBAIN 2” (DP‐00104)) of de
7

)

PRODOCS = huidig bestaande toepassing die gebruikt wordt door de sector kadaster voor het beheer van de
bouwvergunningen en de aangiften 43
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toepassing DER voor de elektronische uitwisseling van akten met het notariaat (zie het project
“DER” (DP‐00049)).
Voor de oprichting van deze cel zullen bijkomende personeelsleden moeten worden gevonden
waarbij dan ook het logistieke aspect (b.v. bureau, …) niet mag worden vergeten.
Het precieze aantal personen voor de implementatie van deze cel alsook de gewenste
functieprofielen zullen worden bepaald in de loop van het project.
Planning:








01/02/2011 – 31/05/2011: beschrijving van de procedures
20/05/2011 – 30/06/2011: beschrijving van de samenwerking met ICT en de
servicedesk
01/04/2011 – 30/06/2011: beschrijving van de samenwerking met het Contact Center
01/05/2011 – 31/05/2011: beschrijving van de behoeften aan personeel en organisatie
01/06/2011 – 30/06/2011: beschrijving van de logistieke behoeften
01/09/2011 – 30/11/2011: opleiding personeel
01/09/2011 – 30/11/2011: communicatie

o Operationaliseren van een cel SPOC 8) INFO binnen de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling (BC 169)
De cel "SPOC INFO" binnen de administratie Informatieverzameling en –uitwisseling zal het
unieke aanspreekpunt zijn voor niet‐recurrente informatieaanvragen. Deze cel zal de
aanvragen beoordelen op hun rechtsgeldigheid om te verifiëren of deze aanvragen in
overeenstemming zijn met de privacyregels en of het technisch mogelijk is om de gevraagde
informatie af te leveren en of de administratie voldoende middelen heeft om deze aanvraag
uit te voeren. Vervolgens zal de verwerking van de goedgekeurde informatieaanvraag
gebeuren door de daartoe bevoegde dienst. De cel "SPOC INFO" zal eveneens richtlijnen
uitvaardigen in verband met informatieaflevering in het algemeen (wat mag en wat niet,
welke zijn de eisen van privacy, …).
In een eerste fase zal het personeel van de bestaande diensten, namelijk het CIV 9) en dienst I –
directie I/2 Fiscaal‐technische diensten, worden gehergroepeerd binnen deze cel “SPOC INFO”
(organisatorisch en logistiek aspect). In een tweede fase zal het personeel van de bestaande
diensten, namelijk CCI 10), de cel “Formulieren B” en eventuele andere diensten, worden
gehergroepeerd.
Tijdens dit project zal eveneens worden bekeken of er extra personeel moet worden
aangeworven (P&O).
Planning:



Fase 1 (hergroepering CIV en dienst I – directie I/2 Fiscaal‐technische diensten):
01/02/2011 tot en met 30/04/2012
Fase 2 (hergroepering CCI en cel "Formulieren B"): de doorlooptijd zal worden geschat
tijdens de 1ste fase

8

)

SPOC = Single Point Of Contact

9

)

CIV = Centrum voor Informatieverwerking

10

)

CCI = Centrale Cel Inlichtingen
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o Operationaliseren van een cel voor het beheer van protocollen met de partners
(BC 165)
De administratie Informatieverzameling en –uitwisseling staat onder andere in voor de
opmaak en het beheer van protocolakkoorden die zijn afgesloten tussen de AAPD en de
verscheidene partners met het oog op gegevensuitwisseling. Deze cel zal enerzijds instaan
voor het beheer van de bestaande en toekomstige afgesloten protocolakkoorden alsook voor
de regelmatige bijwerking van de gegevensbank waarin al deze protocollen worden
gearchiveerd.
De perimeter van dit project bestaat onder andere uit:
 de beschrijving van de logistieke behoeften in het North Galaxy complex;
 de bepaling van het aantal personeelsleden (met inbegrip van de gewenste
functieprofielen);
 de bepaling van de organisatorische behoeften.
Planning: 01/08/2011 – 31/10/2011

K03. Verzekeren van de privacy
o Operationaliseren van de IAM‐cel (DP‐00223) (lopend project)
Door het oprichten van een IAM‐cel is het de bedoeling om een coherent toegangsbeheer tot
de applicaties van de AAPD te verzekeren. Deze cel zal onder andere instaan voor de
coördinatie van het toegangsbeheer tot deze applicaties, alsook de ontwikkeling van een
methodologie en IAM‐politiek die kan worden gebruikt voor de interne gebruikers van de FOD
Financiën en in overeenstemming is met de IAM‐politiek op FOD‐niveau.
Deze cel, alsook het IAM‐netwerk, zullen progressief moeten worden uitgebreid in functie van
de ontwikkeling en de inproductiestelling van (nieuwe) toepassingen.
Planning:

11

)



31/12/2011: werking en ontwikkeling van de IAM‐cel:
- modelleren van de werkprocessen;
- uitbouw IAM‐netwerk;
- communicatie;
- opleiding;
- planning van de uitbreiding van de IAM‐cel (AAPD).



31/12/2011: onderhoud van de realisatie van het IAM‐netwerk:
- operationele problemen van bestaande applicaties;
- evaluatie en bijsturing van de werking van de bestaande applicaties;
- invloed van DB‐PERS op IAM.



31/12/2012: integratie van applicaties in het nieuwe IAM‐systeem:
- integratie van lopende projecten (vb. STIPAD, STIMER, …);
- integratie van nieuwe projecten (vb. DER, STIPAD 2, CadGIS, …);
- integratie van oude applicaties (vb. Paper Loco 11), …).



25/07/2011: inventaris van toegang tot applicaties die niet zijn overgestapt op het
IAM‐systeem



04/07/2011: ontwikkeling van toegang tot niet‐FODFIN applicaties

Paper Loco = toepassing voor de consultatie van de ingescande papieren losse rekeningen van de sector registratie
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o Oprichten van de Privacy‐cel (BC 168)
De administratie Informatieverzameling en –uitwisseling heeft ondere andere als doelstelling
om het beheer van de patrimoniale documentatie te vergemakkelijken door een aangepaste
informatieverzameling en –uitwisseling voor de volledige AAPD. Met het oog op deze optimale
informatieverzameling en –uitwisseling heeft de administratie Informatieverzameling en –
uitwisseling de opdracht om erop toe te zien dat deze informatieverzamelingen gebeuren met
respect voor de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze cel zal onder
andere ook de Privacy‐politiek die is uitgetekend door de PIM‐groep (Privacy and Identity
Management) gaan vertalen voor de AAPD.
Tijdens dit project zal ook het aantal personeelsleden worden bepaald en ingeval van
bijkomend personeel, zal dit leiden tot bijkomende werkposten (logistiek).
Planning: 01/06/2011 – 30/11/2011

K04. Coherente, transparante en begrijpbare regelgeving
o Ontwerp van Koninklijk Besluit dat de neerlegging van het plan en de aanvraag van
gereserveerde identificaties voorafgaand aan de akte oplegt (doelstelling)










tegen 01/03/2011 het ontwerp van KB aanpassen aan de opmerkingen van de
vereniging van landmeters;
tegen 01/02/2011 het ontwerp van KB meedelen aan de Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat;
tegen 01/04/2011 het ontwerp van KB meedelen aan de kamers van notarissen;
tegen 01/05/2011 het ontwerp van KB aanpassen aan de opmerkingen van het
notariaat;
tegen 01/05/2011 het aangepast ontwerp van KB voorleggen aan de minister en
voorstel doen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad;
tegen 01/07/2011 het procedureboek opstellen;
tegen 01/12/2011 de nieuwe procedure meedelen aan het personeel;
tegen 01/12/2011 de nieuwe procedure meedelen aan de externe partners;
tegen 01/12/2011 de nieuwe procedure meedelen aan de interne partners.

o Voorstudie naar de inplanting op federaal niveau van de richtlijn INSPIRE –
organisationele en wetgevende aspecten (BC 219)
De doelstelling van dit project is de realisatie van een voorstudie om de problematiek alsook
de belangrijkste strategische keuzes te bepalen om te voldoen aan de artikelen 11 en 18 van
de richtlijn INSPIRE op federaal niveau.
Gezien de ingewikkelde institutionele toestand van België en de veelheid van actoren op het
vlak van geografische informatie, is gespecialiseerde juridische hulp noodzakelijk voor de
oprichting van deze structuur rekening houdend met elke actor.
De voorstudie dient enerzijds om het wettelijk kader, de rol, de opdrachten en de
samenstelling van de toekomstige structuur te bepalen en anderzijds om de integratie binnen
het institutioneel Belgisch kader en de perspectieven van deze structuur te bepalen.
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Planning:



1ste fase – lastenboek: 15/02/2011 – 08/09/2011
2de fase – uitvoering voorstudie: doorlooptijd 6 maanden vanaf de toekenning van het
lastenboek

o Wetgeving voor de oprichting van de Kruispuntbank voor patrimoniale informatie
(BC 172)
Naargelang de resultaten van het project “Voorstudie van een Kruispuntbank voor
patrimoniale informatie” (DP‐00400), is het de bedoeling om de wetgevende teksten te
schrijven alsook de bestaande wetgeving te herbekijken in het kader van de oprichting van de
Kruispuntbank voor patrimoniale informatie.
Planning(*):



15/08/2011 – 30/04/2012: schrijven, vertalen, publicatie, infosessie en toekenning van
het lastenboek
01/05/2012 ‐ 01/06/2012: analyse van de nodige wetswijzigingen, schrijven van de
wettekst en noodzakelijke reglementaire bepalingen en indienen van het nieuw
wetsvoorstel

(*)

Opmerking: de begindatum (15/08/2011) en bijgevolg de volledige planning is afhankelijk
van de einddatum van het project "Voorstudie van een Kruispuntbank voor patrimoniale
informatie" (DP‐00400).

K05. Proactief communicatiebeleid
o Intern communicatieplan top down (gesynchroniseerde communicatie) (doelstelling)





tegen eind februari 2011 de communicatie rond de operationele doelstellingen
realiseren (een korte brochure);
tegen eind januari 2011 een inventaris maken in samenwerking met de administrateurs
over de communicatiebehoeften (als gevolg van het operationeel plan 2011);
tegen eind maart 2011 de rode draad gemeenschappelijk aan alle communicatie‐actie‐
initiatieven beschrijven (kernwoorden, slogan, enz.);
tegen eind juni 2011 een bibliotheek van (geldige) communicatieacties ter beschikking
stellen van de administrateurs.

o Extern communicatieplan (doelstelling)




tegen eind januari 2011 een planning maken met alle externe
communicatieactiviteiten;
tegen eind juni 2011 een publicatie maken die het activiteitenverslag van de AAPD
moet vervangen;
tegen begin juli 2011 de bijdrage van de AAPD aan het activiteitenverslag van de FOD
Financiën indienen.

P01. Invoeren van hertekende en meetbare processen
o Het proces over materieel & outillage centraal beheren (doelstelling)


tegen 01/10/2011 het proces beschrijven;
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tegen 01/11/2011 het profiel van de medewerkers bepalen;
tegen 01/11/2011 het personeel aanduiden;
tegen 31/12/2011 het proces operationeel opstarten;
tegen 31/12/2011 de nieuwe procedure meedelen aan de hele organisatie.

o Procesmodellering Patrimoniumdocumentatie (DP‐00459) (lopend project)
In 2010 zijn de kernprocessen van de AAPD gemodelleerd en volledig in kaart gebracht tot
niveau 3. De bedoeling van de uitbreiding van dit project is om de processen van de AAPD
verder te verfijnen (tot op niveau 4, namelijk procedureniveau), in nauwe samenwerking met
de operationele BPM‐cel binnen de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC).
Op basis van deze gedetailleerde procesmodellering (tot en met niveau 4) zal men een
overzicht hebben van de perimeter van STIPAD 1 (met inbegrip van de extensie) om
vervolgens het lastenboek voor STIPAD 2 te kunnen opstellen in 2012.
De betrokken processen zijn de processen 10A, 10B , 10C, 12.2, 14.1, 14.2 en 15.
Planning (einddatum project: 31/10/2011):











01/03/2011 – 30/09/2011: modelleren proces 10
21/03/2011 – 31/10/2011: validatie van modellering proces 10
01/07/2011 – 30/09/2011: modelleren proces 12.2
03/10/2011 – 31/10/2011: validatie van modellering proces 12.2
01/03/2011 – 30/09/2011: modelleren proces 14.1
04/04/2011 – 31/10/2011: validatie van modellering proces 14.1
01/07/2011 – 15/09/2011: modelleren proces 14.2
16/09/2011 – 31/10/2011: validatie van modellering proces 14.2
01/03/2011 – 01/09/2011: modelleren proces 15
02/09/2011 – 31/10/2011: validatie van modellering proces 15

P02. Effectieve controles en centraal aangestuurd risicobeheer
o De efficiëntie van de controles inzake successie‐ en/of registratierecht verhogen door
de toepassing van risicobeheer (doelstelling)



administratie Rechtszekerheid: de efficiëntie van de controles op verminderde tarieven
van het Wetboek der Registratie verhogen door de toepassing van risicobeheer
administratie Opmetingen & Waarderingen: de efficiëntie van de controles inzake
successie‐ en/of registratierecht verhogen door de toepassing van risicobeheer
(mathematisch model)

P03. Beheer‐ en managementinstrumenten
o Bestendigen en verder uitrollen van de beheerscyclus (doelstelling)




door tegen 01/05/2011 een eerste beheer‐ en evaluatiecollege te hebben
georganiseerd in 4 van de 5 administraties en 1 op het niveau van de AAPD;
door tegen 01/07/2011 een tweede beheer‐ en evaluatiecollege te hebben
georganiseerd in 4 van de 5 administraties en 1 op het niveau van de AAPD;
door tegen 01/11/2011 een derde beheer‐ en evaluatiecollege te hebben
georganiseerd in 4 van de 5 administraties en 1 op het niveau van de AAPD;
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door 3x per jaar een vorming aan te reiken aan de lokale businesscorrespondenten en
de businesscorrespondenten van N‐2;
door 3x per jaar op lokale overlegmomenten op teamniveau met betrekking tot de
kwantificeerbare meetpunten te organiseren (als voorbereiding op de beheer‐ en
evaluatiecolleges);
door het organiseren van een maandelijkse rapportering over de operationele plannen
2011 door N‐2 aan het college AAPD.

o Afstemmen van de beheerscyclus met de personeels‐ en begrotingscyclus 2012
(doelstelling)







door tegen 01/02/2011 een roadbook (een strategische kalender) op te stellen met
integratie van de begrotings‐ en personeelscyclus en met alle relevante data en
mijlpalen, nodig voor het optimaal afstemmen van de verschillende cycli en dit te laten
valideren in het college van de AAPD;
door tegen 01/04/2011 een voorjaarseminarie te houden om het ontwerp van het
operationeel plan van de AAPD voor 2012 voor te bereiden;
door tegen 01/05/2011 de grote lijnen van het ontwerp van het operationeel plan van
de AAPD voor 2012 te laten valideren op een college;
door tegen 01/06/2011 een voorafbeelding van de begroting 2012 in te dienen bij de
voorzitter van de FOD voor de AAPD;
door tegen 01/09/2011 een ontwerp van een personeelsplan in te dienen bij de
voorzitter van de FOD voor de AAPD.

M01. Afgestemd personeelsbeleid
o Documenteren van bestaande informaticatoepassingen ontwikkeld in eigen beheer
(doelstelling)


door tegen 01/10/2010
gedocumenteerd.

de

bestaande

applicatie

Pers[A]ssist

te

hebben

o De resultaten en aanbevelingen van McKinsey naar aanleiding van de uitgevoerde
werklastmeting implementeren binnen de administratie Patrimoniumdiensten
(BC 215)
De resultaten van de werklastmeting uitgevoerd door het consultancybedrijf McKinsey, meer
bepaald het voorgestelde en goedgekeurde scenario 2 “interne verbeteringen”, zullen worden
uitgerold op het terrein om zo de werklast van de Aankoopcomités te verlichten. Het doel van
deze maatregelen is om de efficiëntie en het rendement van de Aankoopcomités te verhogen
door te zorgen voor een standaardisering van de uit te voeren taken alsook een professioneler
performantiebeheer.
De werkgroep van dit project zal de verschillende “Best practices” binnen ieder
Aankoopcomité verzamelen, bestuderen, vergelijken en eventueel indien nodig, aanpassen.
Daarna zullen de gekozen “Best practices” worden toegepast binnen ieder Aankoopcomité en
worden opgenomen in de te schrijven procedureboeken.
Planning: 01/01/2011 – 31/12/2011
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M02. Optimaliseren ingezette middelen
o Documenteren van bestaande informaticatoepassingen ontwikkeld in eigen beheer
(doelstelling)




door tegen 01/10/2011 de bestaande applicatie Pers[A]ssist te hebben
gedocumenteerd;
door tegen 01/10/2011 de bestaande applicatie Regondes te hebben gedocumenteerd;
door tegen 01/10/2011 de bestaande applicatie Real Estate Key te hebben
gedocumenteerd.

o Een lastenmeting uitvoeren in de diensten van de administraties Opmetingen &
Waarderingen, Rechtszekerheid en Niet‐fiscale invordering (doelstelling)
o
o Administratie Patrimoniumdiensten: binnen elk comité wordt een plan van aanpak
voor de prioritisering van de dossiers opgesteld en voorgelegd aan de N‐2 (doelstelling)






voor eind april 2011 een vergadering organiseren in elk team;
voor eind juni 2011 binnen elk team een vergadering organiseren met de
opdrachtgevers;
voor eind november 2011 binnen elk team de prioriteiten vastleggen;
voor eind december 2011 met de N‐2 de prioriteiten overleggen;
voor eind december 2011 wordt er per team een plan opgesteld.

o Aansluiting van de boekhouding van de Patrimoniumdiensten op FEDCOM (DP‐00398)
(lopend project)
De bedoeling van dit project is om in samenwerking met de stafdienst Budget en
Beheerscontrole te onderzoeken hoe en of de boekhouding van de verschillende teams van de
administratie Patrimoniumdiensten kan aansluiten op FEDCOM volgens de nieuwe wetgeving
op Rijkscomptabiliteit en principes zoals gedefinieerd in Coperfin. Dit project is ondertussen in
pilootfase in vier diensten binnen de administratie Patrimoniumdiensten. Het organisatieluik
en de werking van deze pilootkantoren binnen het nieuwe systeem zal na drie maanden
worden geëvalueerd, alvorens de andere diensten binnen de nieuwe structuur (organisatie en
FEDCOM) worden opgenomen.
Planning:



31/03/2011: procesbeschrijving voor boekhouding
31/03/2011: input naar project dat informaticatoepassing ontwikkelt

M03. Geïntegreerde informatieverwerking
o STIPAD 1 (DP‐00212) (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 AAPD onder andere bijvoorbeeld voor het verwerven, beheren en vervreemden van
goederen, het vorderen van rechten of het afleveren van patrimoniale informatie.
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De voorziene ingebruikname van STIPAD 1 biedt alle potentiële gebruikers – zowel uit de
openbare als uit de private sector – toegang tot de hoger vermelde gegevensbank.
Planning:

















01/05/2011 – 30/06/2011: hertesten lot B (kadastraal uittreksel)
01/09/2011 – 25/02/2011: piloot lot B (kadastraal uittreksel + dertigjarige titel)
01/01/2011 – 30/06/2011: ontwikkeling lot C/D (extensie)
01/07/2011 – 30/08/2011: prepiloot CVM1 + CVM3+5
01/10/2011 – 16/12/2011: piloot lot C/D (extensie)
01/03/2011 – 31/03/2011: analyse interface STIMER – STIPAD
01/08/2011 – 30/09/2011: ontwikkeling interface STIMER – STIPAD
01/10/2011 – 31/10/2011: acceptatietesten interface STIMER – STIPAD
01/04/2011 – 31/05/2011: analyse lot E (HYPO)
01/10/2011 – 31/12/2011: ontwikkeling lot E (HYPO)
01/01/2012 – 31/01/2012: acceptatietesten lot E (HYPO)
01/01/2011 – 30/04/2011: correcte databasestructuur + migratie:
- 25/02/2011: validatie databasestructuur
- 30/04/2011: validatie migratie
30/04/2011: opstellen procedureboeken voor de administraties Opmetingen &
Waarderingen en Rechtszekerheid
Opleiding:
- 30/04/2011: bepaling definitieve doelgroepen (eindgebruikers)
- 11/07/2011 – 22/07/2011: opleiding trainers lot B
- 01/08/2011 – 31/08/2011: opleiding pilootkantoren lot B
- 01/11/2011 – 15/01/2011: opleiding eindgebruikers lot B
- 28/02/2011: voorbereiding opleidingen lot C/D
- 01/07/2011 – 20/08/2011: opleiding trainers lot C/D
- 01/09/2011 – 15/01/2011: basisopleiding van lot C/D (eindgebruikers)
01/03/2012: inproductiestelling loten B, C en D

o STIPAD 2 (BC 216)
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 de verdere integratie van de resultaten die werden bereikt met STIPAD 1. De
scope en de inhoud van het project zijn nog in voorbereiding en zal gebeuren op basis van de
procesmodellering van de processen van de AAPD (zie het project “Procesmodellering
Patrimoniumdocumentatie” (DP‐00459)).

o STIPAD Intern (DP‐00231) (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
(vanaf de database PATRIS) zullen kunnen worden aangemaakt. Dit project wordt in
samenwerking met de Stafdienst Informatie‐ en Communicatietechnologie (ICT) ontwikkeld.
Planning(*): 01/03/2011 – 01/06/2013
(*)

Opmerking: de begindatum en de daaruit voortvloeiende planning van dit project is
afhankelijk van het goedgekeurd databasemodel PATRIS van het project “STIPAD” (DP‐
00212).
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o SBE.be (DP‐00243) (lopend project)
De AAPD is toegetreden als leverancier van informatie tot het project “State Boundaries of
Europe (SBE)” en verzekert de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.
De bedoeling van dit project is om de grenzen met de buurlanden eenduidig vast te stellen en
de authentieke informatiebron te worden op het vlak van de Belgische landsgrenzen.
Planning (einddatum project: 31/12/2011):



31/12/2011: verzamelen en verwerken van de gegevens
31/12/2011: ontwikkeling van een websitetoepassing

o CadGIS ‐ Lot 1 (DP‐00213) (lopend project)
Het project CadGIS heeft tot doel om een geïnformatiseerd Systeem van Geografische
Informatie (Geographical Information System – GIS) te realiseren.
Door de realisatie van een GIS‐systeem zal de AAPD enerzijds de bijwerking kunnen
verzekeren van het kadastraal plan, alsook de afgifte van geografische informatie op een
aangepaste en efficiënte manier kunnen verzekeren. Voor de partners en de burgers zal het
GIS een gemakkelijk en snel instrument zijn om toegang te hebben tot geografische informatie
met het oog op het respect van de bescherming van het privéleven.
Planning:




01/09/2011: inproductiestelling Release 1 (raadpleging):
- 01/09/2011: infrastructuur
- 01/09/2011: migratie van de gegevens
- 01/04/2011: gepubliceerde catalogus
- 01/04/2011: intranet en internet viewers
- 15/02/2011: module voor het beheer van incoherenties
- 15/02/2011: ontwikkeling van de module “uittreksels” (CMGE)
- 01/04/2011: ontwikkeling van de module voor het maken van een kopie van
gegevens
15/02/2011 – 01/09/2013: Release 2 (bijwerking CadGIS)

o CadGIS ‐ Lot 2 (DP‐00214) (lopend project)
Alvorens een volwaardig GIS‐systeem in productie te kunnen nemen (zie het project “CadGIS –
Lot 1” (DP‐00213)), moeten de vastgestelde continuïteitanomalieën van het type 001 die semi‐
automatisch oplosbaar zijn, worden opgelost. Het eindproduct van dit project is 30 000
verbeterde kadastrale planbladen.
Planning: einddatum 04/10/2011

o Het ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor de fiscale en sociale notificaties
(DP‐00091) (lopend project)
Om de Aankoopcomités (administratie Patrimoniumdiensten) toe te laten om, net als het
notariaat, hun verplichtingen inzake fiscale en sociale kennisgevingen via elektronische weg na
te komen werd in 2010 een interface ontwikkeld met de FSB 12) van FEDICT.
12

)

FSB = Federal Service Bus
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De interface is bedoeld 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).
Planning:






01/12/2011: aanpassen van de huidige bestaande toepassing CDB
15/12/2011: uitvoeren van integratietesten
01/09/2011 – 01/12/2011: aanpassen van de businessinstructies naar aanleiding van
de nieuwe werkmethode
15/11/2011 – 15/12/2011: opleiding van de eindgebruikers
15/12/2011 – 01/03/2012: roll‐out en verankering van de nieuwe werkwijze in de
Aankoopcomités

o Ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor het beheer van de onroerende goederen
(DP‐00230) (lopend project)
Het project voorziet in de ontwikkeling van een specifieke beheerstoepassing om de
onroerende goederen efficiënt 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. Deze onroerende goederen worden beheerd door de administratie
Patrimoniumdiensten naar aanleiding van een inbeslagneming, concessie, een erfloze
nalatenschap, … Dit project bevat ook een organisatorisch luik (zie hierna KSF “I01. Invoeren
aangepaste organisatiestructuur”).
Planning:




01/11/2011: beschrijven van het proces en de procedures
01/05/2011: voorbereiding van de implementatie
01/02/2011 – 01/04/2012: implementatie beheerscellen

o Ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor het beheer van de stock (roerende
goederen) (DP‐00089) (lopend project)
Dit project omvat de ontwikkeling van een systeem voor het beheer van de stocks van
roerende goederen die worden bijgehouden bij de administratie Patrimoniumdiensten,
inclusief de automatisering van de workflows die hier mee gepaard gaan en de integratie met
de centrale boekhoudapplicatie.
Planning:




28/04/2010: acceptatie van de ontwikkelde ICT‐toepassing
01/04/2010: overeenstemming tussen het informaticamateriaal en de interne PC‐
software
15/06/2010: testen van de ontwikkelde ICT‐toepassing door de key users

o STIMER (lopend project)
Het project STIMER heeft tot doel een systeem te realiseren dat alle functionaliteiten inzake
boekhouding, inning en invordering omvat.
Dit project is binnen de administratie Niet‐fiscale invordering opgesplitst in de volgende
modules:
1. Ontwikkelen van de interface STIMER‐STIPAD (DP‐00475) (lopend project)
De rechten die worden vastgesteld en ingebracht binnen de toepassing STIPAD (b.v.
registratie‐, hypotheek‐, successierechten, …) zullen via een interface worden
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overgebracht in de toepassing STIMER die dan instaat voor de inning en de invordering van
de betrokken rechten.
De betaling van de documenten die worden aangemaakt in de toepassing STIPAD (b.v.
kadastraal uittreksel, dertigjarige eigendomstitel, …) zullen ook worden beheerd door de
toepassing STIMER via deze interface.
Planning:
 01/03/2011 – 31/03/2011: analyse van deze interface
 01/08/2011 – 30/09/2011: ontwikkeling van deze interface
 01/10/2011 – 31/10/2011: acceptatietesten van deze interface
 01/03/2012: inproductiestelling interface STIMER‐STIPAD
2. Ontwikkelen van de module “Andere niet‐fiscale invorderingen” (DP‐00476) (lopend
project)
Aan de hand van deze module zal op een uniforme en vlotte manier de ingave kunnen
gebeuren van de invorderingsopdrachten die door opdrachtgevers‐schuldeisers worden
toegestuurd aan het kantoor van de administratie Niet‐fiscale invordering. Deze module
zal ook zorgen voor een betere opvolging inzake solvabiliteit zodat de invordering nog
beter georganiseerd kan worden en de schuldeisers goed geïnformeerd kunnen worden.
Planning:




31/03/2011: operationalisering van de kantoren van de domeinen en penale
boeten in het kader van de inproductiestelling van de toepassing STIMER
31/12/2011: opstellen van 4 analyses betreffende de linken met de transversale
toepassing STIMER
31/12/2011: inproductiestelling van de module “Andere niet‐fiscale invorderingen”
van de toepassing STIMER

3. Ontwikkelen van de module “Penale boeten” (DP‐00489) (lopend project)
Alle rechten vastgesteld door de FOD Justitie wat betreft penale boeten, gerechtskosten,
transacties, onmiddellijke inning, inbewaringgeving, … zullen worden ingebracht en
behandeld in deze module van de toepassing STIMER.
Planning:





31/12/2010: analyse van de module
31/01/2011: ontwikkeling van de module
28/02/2011: acceptatietesten
28/02/2011: communicatie

4. Ontwikkelen van de module “Alimentatievorderingen” (DP‐00490) (lopend project)
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) staat in voor de invordering van
alimentatievorderingen, de inning van achterstallen en ook de inning van de voorschotten
die zijn betaald aan de onderhoudsgerechtigde. De automatisering van de verwerking en
de opvolging van aanvragen en dossiers van DAVO zal gebeuren aan de hand van deze
module.
Planning:




31/10/2011: ontwikkeling van de module
30/11/2011: acceptatietesten
31/12/2011: inproductiestelling van de module
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o Ontwikkelen van een nieuwe toepassing voor de scheepshypotheken (BC 164)
Het kantoor van de scheepshypotheken – 4de hypotheekkantoor ‐ is een onderdeel van de
administratie Rechtszekerheid (enig kantoor gelegen te Antwerpen). Het vierde
hypotheekkantoor te Antwerpen is bevoegd voor het houden van het register der zeeschepen
en van het Belgisch rompbevrachtingsregister, voor de teboekstelling van binnenschepen en
voor de bewaring der hypotheken op zee‐ en binnenschepen.
De documentatie wordt op dit ogenblik opgeslagen in 3 Access‐databanken op een lokale
server. De bedoeling is om deze 3 databanken te gaan vervangen door één centrale databank
die de 3 componenten van de scheepshypotheken bevat.
Door de centralisatie van de lokale databanken is er een betere beveiliging tegen verlies van
gegevens (back‐up). De aangeboden oplossing zorgt ook voor de noodzakelijke
bedrijfscontinuïteit. Alle documenten worden op gecontroleerde wijze in een documentair
systeem opgenomen. De publicatie naar de buitenwereld wordt gerealiseerd. Aan de
buitenwereld wordt eveneens een communicatiekanaal aangeboden. De creatie van een uniek
loket voor de scheepshypotheken, biedt meer mogelijkheden op het vlak van de
samenwerking met de dienst Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Planning: het project zal ongeveer 2 jaar duren. Er zal in fases worden gewerkt en is ook
afhankelijk van de wijze waarop het project zal worden gerealiseerd. De begindatum
(01/01/2011) is onder voorbehoud van de wijze waarop het project zal worden gerealiseerd.

M04. Gestructureerd expertise‐ en kennisbeheer
o Opleiding op maat van de AAPD organiseren: de opleidingsbehoeften bepalen en een
aangepast opleidingsplan opstellen (doelstelling)





door tegen 01/07/2011 de opleidingsbehoeften voor 2012 voor elke administratie te
inventariseren;
door tegen 01/08/2011 voor elke administratie de opleidingen in eigen beheer uit te
tekenen en te plannen;
door tegen 01/08/2011 de opleidingsbehoeften, waarvoor de stafdienst P&O (dienst
Opleiding) verantwoordelijk is, mee te delen aan de stafdienst P&O;
door tegen 01/09/2011 het globaal pakket aan opleiding voor de AAPD op te nemen in
het ontwerp personeelsplan 2012 en door te sturen aan P&O.

o Administratie Rechtszekerheid: tegen 01/09/2011 de procedureboeken "Bijwerken van
de documentatie" ‐ "FUN" aanpassen en publiceren (doelstelling)




tegen 01/06/2011 de voorstellen van de buitendiensten tot aanpassing van de
bestaande procedureboeken verzamelen;
tegen 01/10/2011 de bestaande procedureboeken aanpassen aan de opmerkingen van
de buitendiensten;
tegen 01/11/2011 de aangepaste procedureboeken op het intranet publiceren.

o Administratie Opmetingen & Waarderingen: tegen 01/10/2011 het procedureboek
voor het beheren van de kadastrale percelen publiceren (doelstelling)




tegen 01/03/2011 het procedureboek “Precad AS IS” opstellen;
tegen 01/04/2011 de procedure testen in pilootkantoren;
tegen 01/10/2011 de nieuwe procedure invoeren (operationeel maken);
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tegen 01/10/2011 de procedure meedelen aan alle medewerkers.

o Administratie Niet‐fiscale invordering: actualiseren van de instructie A (Amendes) met
betrekking tot de politieboeten tegen 31/12/2011 (doelstelling)




door tegen 01/04/2011 een werkgroep op te richten;
door tegen 30/06/2011 een werkmethode of benadering af te spreken;
door tegen 31/12/2011 de instructie te hebben geactualiseerd.

I01. Invoeren aangepaste organisatiestructuur
o Het maken van operationele afspraken en samenwerkingsverbanden tussen de vijf
administraties en binnen elke administratie (doelstelling)





tegen 01/02/2011 worden voor elke administratie de opdrachten en de
kernactiviteiten vastgelegd;
tegen 01/06/2011 worden voor de verschillende administraties de
samenwerkingsverbanden vastgelegd;
tegen 01/07/2011 heeft de administrateur de missie en samenwerkingsverbanden
voorgelegd aan de administrateur‐generaal;
tegen 01/09/2011 worden de missies en samenwerkingsverbanden duidelijk
gecommuniceerd aan de gehele organisatie.

o Het maken van operationele afspraken en samenwerkingsverbanden tussen en met de
diensten van de centrale administratie van de AAPD (doelstelling)





tegen 01/04/2011 worden voor elke dienst de opdracht en de kernactiviteiten
vastgelegd;
tegen
01/06/2011
worden
voor
de
verschillende
diensten
de
samenwerkingsverbanden vastgelegd;
tegen
01/07/2011
hebben
de
auditeurs‐generaal
de
missie
en
samenwerkingsverbanden voorgelegd aan de administrateur‐generaal;
tegen 01/09/2011 worden de missies en samenwerkingsverbanden duidelijk
gecommuniceerd aan de gehele organisatie.

o Administratie Rechtszekerheid: tegen 30/06/2011 een samenwerkingsverband met de
administratie Informatieverzameling en –uitwisseling opzetten (doelstelling)






13

)

tegen 01/03/2011 wordt voor de administratie de opdrachten en de kernactiviteiten
vastgelegd;
tegen 01/04/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen jegens de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling door de administratie Rechtszekerheid over de
samenwerking met de notarissen en BIV 13) en vice versa, over de gestructureerde
successieaangifte;
tegen 01/04/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen van de administratie
Informatieverzameling en ‐uitwisseling jegens de administratie Rechtszekerheid met
betrekking tot het sluiten van protocollen en vice versa;
tegen 01/04/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen van de administratie
Informatieverzameling en ‐uitwisseling jegens de administratie Rechtszekerheid met
betrekking tot datakwaliteit en vice versa;

BIV = Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
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tegen 01/04/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen van de administratie
Informatieverzameling en ‐uitwisseling jegens de administratie Rechtszekerheid met
betrekking tot IAM en vice versa;



tegen
01/06/2011
het
samenwerkingsverband
Informatieverzameling en ‐uitwisseling beschrijven.

met

de

administratie

o Administratie Rechtszekerheid: tegen 01/06/2011 operationele afspraken maken met
de administratie Opmetingen & Waarderingen over de schattingen en de FUN‐
processen (doelstelling)





tegen 01/03/2011 de raakvlakken en knelpunten in de operationele processen tussen
de administraties Opmetingen & Waarderingen en Rechtszekerheid identificeren;
tegen
01/03/2011
gemengde
werkgroepen
oprichten
waarin
de
samenwerkingsmodaliteiten voor de respectievelijke knelpunten worden besproken;
tegen 01/06/2011 wordt een protocol tussen de administrateurs Rechtszekerheid en
Opmetingen & Waarderingen gesloten;
tegen 01/03/2011 zal de administrateur Rechtszekerheid aan de administrateur
Opmetingen & Waarderingen de genomen acties (Rechtszekerheid) in het kader van
het wegwerken van de FUN achterstand meedelen.

o Administratie Rechtszekerheid: tegen 30/06/2011 een samenwerkingsverband
opzetten met dienst VI om het successieaangifteformulier te structureren (doelstelling)






door tegen 01/03/2011 het bestaande voorstel vanwege dienst VI te bestuderen;
door tegen 01/04/2011 voorstellen tot verbetering te formuleren;
door tegen 01/05/2011 een beslissing te nemen omtrent de inhoud van het
gestructureerde aangifteformulier;
door tegen 01/06/2011 de modus operandi vast te leggen (kanaal: papieren drager,
elektronische drager, enz?);
door tegen 31/12/2011 het gestructureerd aangiftemodel intern te verspreiden en
intern te communiceren.

o Administratie Rechtszekerheid: tegen 01/06/2011 een samenwerkingsverband
opzetten met de administratie Niet‐fiscale invordering over landbouwvoorrechten en
fiscale bevoegdheden (doelstelling)







tegen 31/03/2011 een werkgroep oprichten onder leiding van Johan Espeel om de
transfer te onderzoeken van de landbouwvoorrechten naar de hypotheekkantoren;
tegen 01/10/2011 een plan van aanpak voor de overdracht van de
landbouwvoorrechten goed te keuren;
tegen 31/12/2011 de studie over de overdracht van de landbouwvoorrechten
beëindigen;
tegen 31/03/2011 een werkgroep onder leiding van Christian Falla oprichten over de
transfer van de fiscale opdracht te onderzoeken;
tegen 01/10/2011 een plan van aanpak voor de overdracht van de fiscale opdracht
goed te keuren;
tegen 31/12/2011 de fiscale bevoegdheden transfereren van de administratie Niet‐
fiscale invordering naar de administratie Rechtszekerheid.
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o Administratie Opmetingen & Waarderingen: het maken van operationele afspraken en
samenwerkingsverbanden met de administratie Patrimoniumdiensten met betrekking
tot de schattingen (doelstelling)





tegen 01/02/2011 wordt voor de administratie de opdrachten en de kernactiviteiten
vastgelegd;
tegen 01/02/2011 de raakvlakken en knelpunten in de operationele processen tussen
de administraties Opmetingen & Waarderingen en Patrimoniumdiensten identificeren;
tegen
01/03/2011
gemengde
werkgroepen
oprichten
waarin
de
samenwerkingsmodaliteiten voor de respectievelijke knelpunten worden besproken;
tegen 31/06/2011 wordt een protocol tussen de administrateurs Patrimoniumdiensten
en Opmetingen & Waarderingen gesloten.

o Administratie Opmetingen & Waarderingen: het maken van operationele afspraken en
samenwerkingsverbanden met de administratie Rechtszekerheid met betrekking tot
de schattingen en FUN (doelstelling)




tegen 01/02/2011 de raakvlakken en knelpunten in de operationele processen tussen
de administraties Opmetingen & Waarderingen en Rechtszekerheid identificeren;
tegen
01/03/2011
gemengde
werkgroepen
oprichten
waarin
de
samenwerkingsmodaliteiten voor de respectievelijke knelpunten worden besproken;
tegen 01/06/2011 wordt een protocol tussen de administrateurs Rechtszekerheid en
Opmetingen & Waarderingen gesloten.

o Administratie Opmetingen & Waarderingen: tegen 01/12/2011 de bevoegdheden van
de ODD 14) inzake schattingen van onroerende goederen te integreren in de
administratie Opmetingen & Waarderingen (doelstelling)








tegen 01/04/2011 de huidige werking van de ODD analyseren;
tegen 01/10/2011 de vereiste kennisoverdracht realiseren;
tegen 01/05/2011 het profiel van de medewerkers van de ODD beschrijven;
tegen 01/06/2011 medewerkers voor de ODD aanwerven;
tegen 01/07/2011 het personeel voor de ODD aanduiden;
tegen 01/12/2011 de nieuwe dienst van de administratie Opmetingen & Waarderingen
operationeel opstarten;
tegen 01/12/2011 de nieuwe procedure meedelen aan de administratie
Rechtszekerheid.

o Administratie Opmetingen & Waarderingen: oprichten van een cel “Schattingen”
binnen elke gewestelijke directie voor de behandeling van eenvoudige aanvragen
(doelstelling)




14

)

tegen 01/03/2011 een principeakkoord met de coördinatoren “Schattingen bereiken;
tegen 01/06/2011 de medewerkers van de cel “Schattingen” aanduiden;
tegen 01/07/2011 verwerkt de cel eenvoudige schattingen op directieniveau.

ODD = Onderzoeks‐ en documentatiedienst
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o Administratie Informatieverzameling en ‐uitwisseling: het opzetten van
samenwerkingsverbanden met de administratie Niet‐fiscale invordering (doelstelling)




tegen 01/07/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen jegens de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling door de administratie Niet‐fiscale invordering
over de samenwerking;
tegen 01/07/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen van de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling jegens de administratie Niet‐fiscale invordering
over de samenwerking;
tegen 01/10/2011 het samenwerkingsverband beschrijven.

o Administratie Informatieverzameling en ‐uitwisseling: het opzetten van
samenwerkingsverbanden met de administratie Patrimoniumdiensten (doelstelling)




tegen 01/09/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen jegens de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling door de administratie Patrimoniumdiensten
over de samenwerking;
tegen 01/09/2011 de inventaris opstellen van verwachtingen van de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling jegens de administratie Patrimoniumdiensten
over de samenwerking;
tegen 01/12/2011 het samenwerkingsverband beschrijven.

o Administratie Informatieverzameling en –uitwisseling: samenwerkingsverbanden
opzetten met de administratie Opmetingen & Waarderingen (doelstelling)




tegen 01/05/2011 de inventaris opstellen van de verwachtingen jegens de
administratie Informatieverzameling en –uitwisseling door de administratie
Opmetingen & Waarderingen over de samenwerking;
tegen 01/05/2011 de inventaris opstellen van de verwachtingen van de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling jegens de administratie Opmetingen &
Waarderingen over de samenwerking;
tegen 01/08/2011 het samenwerkingsverband te beschrijven.

o Administratie Niet‐fiscale invordering: het maken van operationele afspraken en
samenwerkingsverbanden met de centrale administratie en de buitendiensten van de
administratie Niet‐fiscale invordering (doelstelling)




tegen 31/01/2011 een strategisch seminarie te organiseren;
tegen 31/03/2011 het rapport geschreven en verdeeld te hebben onder de
deelnemers;
tegen 30/06/2011 doelstellingen te kiezen en de implementatie ervan te voorzien in
2011 en 2012.

o Operationaliseren van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC)
(DP‐00238) (lopend project)
Dit project bestaat er in om de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie te
implementeren op het niveau van de AAPD. Deze dienst OCC zal bestaan uit (1) een cel
“Strategie en veranderbeheer”, (2) een cel “Program Management Office” (PMO), (3) een cel
“BPM” (Business Process Management) en (4) een “Communicatiecel”. Het is een doorslag van
de Stafdienst voor Strategische Communicatie en Coördinatie (SCC) op het niveau N.
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o Operationaliseren van de antennes Opmetingen & Waarderingen (DP‐00217) (lopend
project)
Dit project omvat twee luiken: enerzijds het op punt stellen van nieuwe werkmethodes, op
basis van aangepaste processen en de inproductiestelling van de toepassing STIPAD.
Anderzijds omvat dit project alle voorbereidingen op het terrein die moeten toelaten om de
toepassing STIPAD in productie te nemen, inclusief de uitrol van een dienst organisatie en de
opvolging van de uitrol: optimalisatie van de diensten, harmonisatie van de ambtsgebieden
tussen de administraties Opmetingen & Waarderingen en Rechtszekerheid, interne verhuizen
en operationalisering van de administratie Opmetingen & Waarderingen.
Planning:





30/06/2011: ontwikkeling/organisatie organigram en beschrijving van de diensten
31/05/2011: oprichting van de diensten (aanpassing van de kadastercontroles en
oprichting van de antennes en diensten)
31/12/2011: bepaling definitie en openstelling/verschuiving van de functies
31/12/2011: fysische hergroepering van de diensten Opmetingen & Waarderingen

o Oprichten van een dienst “Plan” (DP‐00218) (lopend project)
De oprichting van deze dienst (ondersteunende dienst) op het niveau HL2 moet toelaten om
de functie van 2de lijn servicedesk voor de administratie Opmetingen & Waarderingen in het
kader van de toepassing STIPAD te vervullen, de uitvoerende taken van de centrale
administratie van het kadaster over te nemen (AS IS dienst: Technische directie ‐ cel
“Patrimoniale geomatica), de kwaliteitscontrole en controle op de technische standaard
(“controle métier”) te kunnen uitvoeren in het kader van de toepassing STIPAD en in het kader
van het beheer van het percelenplan in het bijzonder. Dit project zal eveneens de relaties
beschrijven tussen de huidige diensten "directie Grote Opmetingen en Algemene Plans", de
cel “Patrimoniale geomatica", "Support Opmetingen & Waarderingen" en "GIS‐center ICT".
Planning:



15/02/2011: goedkeuring van het ingediende voorstel door de sponsor, de
administrateur‐generaal van de AAPD en de stafdienst Personeel en Organisatie voor
de oprichting van de dienst “Plan”
28/02/2011: realisatie van de dienst “Plan” en communicatie over de oprichting van de
dienst “Plan”

o Operationaliseren van de antennes Rechtszekerheid (DP‐00226) (lopend project)
Dit project streeft naar een rationalisatie van de organisatie, de structuur en de werking van
de klassieke registratiekantoren en hypotheekbewaringen door deze diensten te
hergroeperen en door de huidige werkmethodes aan te passen. Hierbij wordt gestreefd naar
een verhoging van de efficiëntie van de personeelsinzet en een evenwichtige verdeling van de
taken binnen de administratie Rechtszekerheid.
Planning:







31/12/2011: oprichting van de antennes voor professionelen
31/12/2015: oprichting van bijkomende antennes
31/12/2016: oprichting van de nieuwe organisatie zowel voor de professionelen als
voor de particulieren
31/12/2015: opstellen van nieuwe werkmethodes
31/12/2015: reglementaire en wetswijzigingen
31/12/2015: communicatie en informatie
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o Optimaal uitbouwen van FINSHOP Brussels (DP‐00095) (lopend project)
Nu de FINSHOP in Brussel (administratie Patrimoniumdiensten) operationeel is, wordt het
project uitgebreid naar twee nieuwe centra in het land. Tot slot zal de ontwikkelde werkwijze
in Brussel input geven bij het schrijven van een procedureboek.
Planning:






15/12/2011: analyse van de reglementering
31/12/2011: opleiding nieuwe werkprocedures
31/12/2011: organiseren van opleidingen
31/12/2011: uitvoeren van het communicatieplan
01/01/2012: ingebruikname van twee nieuwe FINSHOP’s in Vlaanderen en Wallonië:
- 30/04/2011: opstellen van een algemene nota voor het zoeken naar geschikte
gebouwen
- 01/01/2012: ingebruikname van nieuwe FINSHOP in Vlaanderen met
gedecentraliseerde antennes
- 01/01/2012: ingebruikname van nieuwe FINSHOP in Wallonië met
gedecentraliseerde antennes

o Het omvormen van het SHAPE domeinkantoor tot een budgettair fonds (DP‐00399)
(lopend project)
Het project voorziet in de nodige wetgevende initiatieven (wetten en uitvoeringsbesluiten)
voor de omvorming van het huidig SHAPE‐domeinkantoor tot een budgettair fonds SHAPE‐
Domeinen. Dit fonds verzekert de verhuring, het onderhoud, de renovatie of de heropbouw
van de huidige woongelegenheden, de bouw van nieuwe woongelegenheden en alle daarmee
verband houdende taken.
Planning:



30/06/2011: opstellen en goedkeuring van de nodige wetteksten en
uitvoeringsbesluiten
19/12/2011: ontwikkeling van de ICT‐toepassing voor het beheer van onroerende
goederen “FINDOMIMMO”:
- 26/01/2011: opstellen van een analyse
- 31/10/2011: ontwikkeling van de ICT‐toepassing
- 19/12/2011: ontwikkeling van de interface tussen de toepassing FINDOMIMMO
en FEDCOM
- 19/12/2011: inproductiestelling van de toepassing

o Operationaliseren van de teams “Onroerende goederen” (DP‐00096) (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 in fases uit te rollen,
inclusief de uitrol van een dienst organisatie en de opvolging van de uitrol.
Planning:



31/03/2011: uitwerken processen, procedures en procedureboeken
01/01/2011: reorganisatie
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o Operationaliseren van de teams “Beheer onroerende goederen” (DP‐00230) (lopend
project)
Er zijn twee duidelijke operationaliseringsluiken aan dit project:
1. De processen
In eerste instantie werden de processen, gelinkt aan de werking van de
teams “Onroerende goederen”, herbekeken. Daarbij werd vertrokken van de
processen zoals uitgetekend tijdens Coperfin, aangevuld met documentatie van de
toepassing STIPAD en aangepast aan de veranderende situatie. De operationele interacties
werden gedetailleerd opgelijst en beschreven en de principes van interne controle werden
toegepast.
2. De reorganisatie
Het reorganisatieluik is nogmaals opgedeeld in deelprojecten:
a. Deel 1: de eigenlijke opdeling van de twee Brusselse comités, naar een tweetalig
comité voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en twee eentalige comités:
West‐Vlaams‐Brabant (deel Halle‐Vilvoorde) en West‐Waals‐Brabant, zonder
fysieke verhuis;
b. Deel
2:
in
een
tweede
fase
van
reorganisatie
van
de
Aankoopcomités,
zullen
de
comités
West‐Vlaams
Brabant
en
West‐Waals‐Brabant, fysiek verhuizen naar een locatie in respectievelijk het
Vlaamse en Waalse Gewest. Dit zal gepaard gaan met een fusie met delen van
aangrenzende comités;
c. Deel
3:
reorganisatie
van
de
resterende
comités
en
het
uitbouwen van een managementstructuur.
Dit project bevat ook een ICT‐luik (zie hiervoor KSF “M03. Geïntegreerde informatieverwerking
– Het ontwikkelen van een ICT‐toepassing voor het beheer van de onroerende goederen” (DP‐
00230)).
Planning:




01/11/2011: beschrijven van het proces en de procedures
01/05/2011: voorbereiding van de implementatie
01/02/2011 – 01/04/2012: implementatie beheerscellen

o Operationaliseren van de nieuwe structuur van de administratie Patrimoniumdiensten
(BC 214)
Dit project zal in eerste instantie de centrale diensten van de administratie
Patrimoniumdiensten reorganiseren. Het tweede luik van dit project betreft de coördinatie
van de verschillende werkgroepen wat betreft de samenhang met het nieuw organigram van
de administratie Patrimoniumdiensten en de erbij behorende toekenning van het personeel.
Hierdoor zal de betrokken administrateur een zicht hebben op de verschillende
organisatieprojecten binnen de administratie van de Patrimoniumdiensten, maar ook zeker
zijn dat de personeelsbehoeften en de functieprofielen van de betreffende beroepen
aansluiten op het nieuw organigram. Tenslotte zal dit project ook de supervisie houden wat
betreft de procedureboeken van de diverse andere groepen.
Planning: 01/01/2011 – 31/12/2011
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o Operationaliseren van de diensten van de administratie Niet‐fiscale invordering
(DP‐00227) (lopend project)
Dit project heeft tot doel een stap in de oprichting van de administratie Niet‐fiscale
invordering binnen de AAPD te verrichten door het hergroeperen van organisatorische
eenheden.
Planning:








31/12/2010: medewerkers en organisatie (VTE‐bepaling per kantoor,
functiebeschrijvingen en organisatiestructuur)
31/03/2010: bepaling en plan voor oplevering van de logistieke behoeften (logistiek)
31/03/2010: bepaling nodige informaticatoepassingen, toegangsrechten tot deze
toepassingen en hardware (ICT)
31/12/2010: communicatie
31/03/2010: opleiding
31/12/2010: veranderingsnetwerk
31/12/2010: evaluatie

Tegelijkertijd
zal dit
project
een nauwe samenhang hebben met de
inproductiestelling van de toepassing STIMER die voor de administratie Niet‐fiscale
invordering is opgesplitst in 3 modules. De ontwikkeling van twee van de drie ICT‐modules
binnen de toepassing STIMER is gekoppeld aan een operationaliseringsproject:
1.

Niet fiscale invordering ‐ penale boeten (DP‐00472) (lopend project)
Dit project heeft als doel de operationalisering van de geautomatiseerde verwerking van
de opdrachten tot invordering van de penale boeten door het optimaliseren van de
processen en een aanpassing van de organisatie (zie M03. “Geïntegreerde
informatieverwerking – Ontwikkelen van de module Penale boeten” (DP‐00489) voor wat
de ontwikkeling van het ICT‐gedeelte betreft).

Planning:





2.

30/09/2010: medewerkers en organisatie (VTE‐bepaling per kantoor,
functiebeschrijvingen en organisatiestructuur)
31/07/2009: bepaling nodige informaticatoepassingen, toegangsrechten tot deze
toepassingen en hardware (ICT)
01/10/2010: communicatie
30/06/2010: opleiding
30/09/2010: veranderingsnetwerk

Niet‐fiscale invordering ‐ Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) (DP‐00473) (lopend
project)
De bedoeling is om de nieuwe structuur van de administratie Niet‐fiscale invordering
binnen de AAPD in te voeren op basis van de processen betreffende de
alimentatievorderingen (zie M03. “Geïntegreerde informatieverwerking – Ontwikkelen
van de module Alimentatievorderingen (DP‐00490)” voor wat de ontwikkeling van het
ICT‐gedeelte betreft).

Planning:




31/12/2010: opstellen van templates
30/06/2011: opstellen van procedureboeken
31/12/2011: opleiding en communicatie
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I02. Toepassen van ontwikkelcirkels
o Opzetten van bilaterale doelstellingengesprekken tussen N‐1, N‐2 en N‐3,
respectievelijk teamchefs (doelstelling)





tegen 15/02/2011 zal de administrateur‐generaal met elke mandaathouder van de
AAPD bilaterale doelstellingengesprekken voeren;
tegen 01/05/2011 organiseert de AAPD een opleiding op haar maat voor de
leidinggevenden over het leiderschapskompas;
in 2011 bezoekt elke administrateur elke N‐3 respectievelijk de teamchefs;
bij elk bezoek wordt een doelstellingengesprek gehouden.

I03. Interne controle en integraal kwaliteitsbeleid
o Opzetten van een systeem van interne controle/organisatiebeheersing binnen de
AAPD (doelstelling)








door tegen 01/04/2011, in samenwerking met de stafdienst Budget &
Beheerscontrole, een methodologisch kader te schetsen voor organisatiebeheersing
binnen de AAPD;
door tegen 01/05/2011 een plan van aanpak voor de roll‐out van dit methodologische
kader te laten valideren door het college van de AAPD;
door tegen 01/07/2011 de risico's die de uitvoering van de strategie bedreigen, te
inventariseren;
door tegen 01/09/2011 de risico's die het bereiken van de doelstellingen bedreigen,
te evalueren (waarschijnlijkheid en impact);
door tegen 01/10/2011 de bestaande controleactiviteiten met betrekking tot de
risico's in kaart te brengen;
door tegen 01/12/2011 een meerjarenplan op te stellen om de prioritaire risico's
tegen te gaan;
door tegen 01/12/2011, per administratie, de belangrijkste risico's, gerelateerd aan
hun operationele processen, op te lijsten en te evalueren.

o Het oprichten van een “Data Quality Center” binnen de administratie
Informatieverzameling en ‐uitwisseling (DP‐00224) (lopend project)
Om te beantwoorden aan de doelstellingen wordt er voorgesteld om het project in drie
onderscheiden luiken te organiseren:
a. verbeterde datakwaliteit binnen de bestaande applicaties van de AAPD om de migratie
naar de toepassing STIPAD mogelijk te maken;
b. verzekeren dat de gegevenskwaliteit bewaard blijft bij de ingebruikneming van de
toepassing STIPAD via een extra controle van de business rules (voor zowel interne
gegevens als gegevens aangeleverd door externe partners);
c. de oprichting van een cel "Data Quality Center" binnen de administratie
Informatieverzameling en –uitwisseling belast met het verbeteren van de kwaliteit van de
huidige gegevens. Deze operatie is essentieel, meer bepaald in het kader van de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen, die de fusie van de verschillende databases
impliceren.
Planning:


29/02/2012: verbeterde datakwaliteit van de huidige AAPD‐applicaties in het kader
van de migratie naar de toepassing STIPAD:
- 29/02/2012: toepassing Cadnet (met inbegrip van LOCO en FUN)
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- 31/07/2011: toepassing HYPO
- 30/09/2011: toepassing TP380
31/12/2011: oprichting van de operationele cel “Data Quality Center”:
- 01/05/2011: processen en procedures
- 31/12/2011: medewerkers en organisatie
- 30/06/2011: logistiek
- 30/06/2011: ICT‐behoeften (hardware, software en definitie toegangsrechten
tot de software)
- 30/12/2011: opleiding
- 31/10/2011: communicatie
- 30/06/2011: veranderingsbeheer
- 30/06/2011: performantiebeheer
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De Algemene administratie van de thesaurie
Inleiding
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.
De 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, gelet
op de grote diversiteit van haar bevoegdheden. 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.
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, naar diverse externe
partners op federaal, Europees en internationaal vlak .
In 2011 zullen een aantal organisatiedoelstellingen en projecten die gevolgd of opgestart zijn in 2010,
verder gezet worden en andere opgestart worden rekening houdend met de steeds verder evoluerende
noden vanwege het beleid, de reglementering, de technologie, de communicatie en de informatie.
De hervorming van de boekhouding (FEDCOM) zal een niet te verwaarlozen invloed hebben op de
organisatie van één van de administraties van de Algemene administratie van de Thesaurie. Andere
reeds genomen, maar tot op heden niet uitgevoerde beleidsbeslissingen met betrekking tot de CDVU
(wedden en pensioenen) zullen ook zware gevolgen hebben op de organisatie van deze administratie.
Er moet in 2011 ook duidelijkheid gecreëerd worden over de toekomst van de Koninklijke Munt van
België (KMB). Hetzij de KMB vereffenen en haar atelier sluiten overeenkomstig het voorstel dat de
Minister van Financiën van 15 september 2008 aan de Ministerraad heeft gedaan, hetzij de KMB en haar
atelier de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen en het daartoe noodzakelijke beleid
inzonderheid op het vlak van human resources en investeringen te voeren.
Het operationeel plan 2011 biedt een antwoord op de uitdagingen die hiervoor 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
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middelen, maar evenzeer ligt de nadruk op de ‘klanten’ van de Thesaurie en het beheren van de
dagelijkse business door het hanteren van beheer‐ en managementinstrumenten via de
managementcockpits opgevolgd in het kader van de beheerscyclus. Diverse initiatieven kaderen
tenslotte in het strategisch perspectief ‘innovatie’, omdat ze
bijdragen tot de nieuwe
organisatiestructuur van de Algemene administratie van de Thesaurie. Het inrichten van de algemene
diensten van de Administrateur‐generaal zal toelaten aan de gemeenschappelijke prioriteiten en
uitdagingen op passende wijze tegemoet te komen. De deelname aan transversale en federale projecten
(multikanaal dienstverlening, kennisbeheer, personeelsbeheer,…) alsook de projectwerking in het
algemeen zal immers beter kunnen gecoördineerd en opgevolgd worden vanuit deze diensten.

M.Monbaliu
Administrateur‐generaal
Algemene administratie van de Thesaurie
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Missie
De missie van de Algemene Administratie van de Thesaurie vloeit voort uit de historische opdracht die
haar 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.
In het kader van de hervorming van de Federale Overheidsdienst Financiën bepaalt het Koninklijk Besluit
van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst
Financiën het bevoegdhedenpakket van de Thesaurie als volgt:
1. het beheer en de coördinatie van de financiële relaties (met uitzondering van de fiscale
materies), op bilateraal, Europees en multilateraal niveau, inzake economische politiek, handel
en ontwikkeling;
2. het beheer van de thesaurie van de Staat, van zijn openbare schuld en de behandeling van
aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten;
3. alles wat betreft de betalingen ten laste van de openbare Schatkist;
4. het houden van de algemene boekhouding van de Staat, onder voorbehoud van de materies die
door de wet zijn opgedragen aan de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;
5. het beheer van de Deposito‐ en Consignatiekas en het Nationaal kantoor voor roerende
waarden;
6. het beheer van de Koninklijke Munt van België en het Monetair Fonds;
7. alle bevoegdheden verleend door de wet of de reglementering aan de voormalige Administratie
der thesaurie of aan een van haar ambtenaren.
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Visie
De Algemene administratie van de Thesaurie wil uitmuntendheid bereiken door zich in een permanent
evoluerende omgeving
‐ voortdurend te verbeteren,
‐ aan te passen aan de behoeften,
‐ efficiënt, betrouwbaar en competitief te zijn.
Om een gepast antwoord te geven op de door haar klanten gestelde vragen en dit in het kader van de
uitvoering van haar taken als beheerder van de Schatkist van de federale Staat en technisch raadgever
van de Minister van Financiën.
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SWOT‐analyse
Zwakke & sterke punten
Impact
Technische
uitvoerbaarheid
beleidsbeslissingen op
korte termijn
BET: te lange
behandelingsduur
voor dossiers
betalingsgeschillen

DCK: geen systematische
elektronische uitwisseling van
gegevens en juridische
documenten

DCK: Grote papierstroom

Onvoldoende
ondersteuning ICT
Gebrek evaluatie
systeem

Behoefte aan gespecialiseerde
personen en (bijkomende)
gespecialiseerde opleiding i.f.v.
multi-inzetbaarheid van het
personeel en kennisbeheer
Interne communicatie en
informatie uitwisseling
BET: Aflevering van
boekhoudrapporten in
onbewerkte vorm
Diverse administratieve
culturen(IEFA & FSFM)

Geen inspraak
in de werving

BET: gestructureerd en BET:tijdige betalingen en correcte
regelmatig overleg met het boekhoudkundige aanrekeningen
Rekenhof en de fiscale
administraties
DCK: Opdrachten van groot algemeen
DCK: Nabijheid vr belang en met sterke economische
impact
de klant van
gedeconcentreerde BET: Snelle aanpassingen aan
agentschappen in de wijzigingen van reglementering en in
gerechtelijke
individuele wedden- en pensioendossiers
arrondissementen
FSFM: Coherentie van standpunten
FSFM: Wil om een excellence center te blijven
DCK: Kosteloze
dienstverlening aan
de gebruikers

IEFA: Motivatie, ervaring en
kwalificatie van een gedeelte
van het personeel
IEFA: Goedwerkende
bestaande
coördinatieprocedures
(NBB/EU/BuZa)

 FSFM: verschillende statuten
Leeftijdspiramide

--

Perf. Communicatie burger

- +

Zwakte

FSFM: Beschermen van het
algemeen belang en te bewaren van
de onpartijdigheid

++

Sterkte

De analyse van de sterke en zwakke elementen in de Algemene Administratie van de Thesaurie en haar
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) waar heel wat initiatieven inzake
organisatiedoelstellingen en projectwerking geconcentreerd zijn.
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De ICT‐ondersteuning wordt in de diensten en de projecten als onvoldoende ervaren. Vandaar moet in
2011 in de projectwerking hieraan voldoende aandacht besteed worden. Er moeten ook voorwaarden
gecreëerd worden voor een voldoening gevende ondersteuning door aangepaste en degelijk
uitgewerkte businessanalyses.

Bedreigingen & opportuniteiten
Impact
DCK:Evolutie van de
Europese
concurrentieregels

FSFM: Samenwerking met
de stakeholders

IEFA: Verleende vormingen
en seminaries
DCK: Winst bij herwinning van
een belangrijk gedeelte van de
faillissementsgelden die nu in
de privé-sector worden beheerd

DCK: Informatica –achterstand
t.o.v. de privé-sector
IEFA: Wijziging van het
institutioneel kader met
invloed op bevoegdheden
FSFM en IEFA: Bepaalde
onduidelijkheid in
verhoudingen AdministratieStrategische Beleidscel

Bijstand aan nieuwe opdrachten
Slapende rekeningen,
Beschermingsfonds,
Dematerialisatie effecten
IEFA: Opening van posten van
externe vertegenwoordiging

DCK Kritiek in de pers
IEFA: Zware procedures
Uitblijvende beslissingen CDVUWedden-pensioenen-geschillen16directie - KMB
Niet toewijzing van bij de
Thesaurie horende opdrachten.

--

Bedreiging

Reorganisatie administratie
Betalingen
Business Process
Management (BPM)

- +

++

Opportuniteit

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.
De uitblijvende uitvoering van genomen beleidsbeslissingen of het uitblijven van nog te nemen
beslissingen o.a. in de sectoren wedden, pensioenen, kinderbijslag en de Koninklijke Munt van België
vormen een bedreiging. Het realiseren ervan zal een belangrijke impact hebben op de concrete
organisatie en het takenpakket.
Nieuwe regelgeving kan ook nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen. De deposito‐ en
consignatiekas maakt daarom werk van de nieuwe opportuniteiten in lopende en nieuw op te starten
projecten. Deze projecten hebben een nauwe band met externe partijen en moeten de samenwerking
en informatie‐uitwisseling 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 voor
andere entiteiten dan de Thesaurie.
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Bijdrage tot de Strategische kaart in 2011

Klanten

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

Uitbouwen
Uitbouwen
volwaardige
volwaardige
multikanaal
multikanaal
dienstverlening
dienstverlening

Verzekeren
Verzekeren van
van
de
deprivacy
privacy

Coherente,
Coherente,
transparante
transparanteen
en
begrijpbare
begrijpbare
regelgeving
regelgeving

Invoeren
Invoeren van
van
hertekende
hertekende en
en
meetbare
meetbare
processen
processen

Effectieve
Effectieve
controles
controles&&
centraal
centraal
aangestuurd
aangestuurd
risicobeheer
risicobeheer

Beheer‐
Beheer‐ en
en
management‐
management‐
instrumenten
instrumenten

Processen

Middelen

Innovatie

Afgestemd
Afgestemd
personeels‐
personeels‐
beleid
beleid

Optimaliseren
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De prioriteiten voor 2011
K02. Uitbouwen volwaardige multikanaal dienstverlening
o Multikanaal dienstverlening binnen de Thesaurie. (project)
Dit project werd gedurende 2010 grotendeels on hold geplaatst in afwachting van een
duidelijke strategische aansturing vanuit het transversale ‘Multikanaal dienstverlening’. In
2011 zal aan dit project gewerkt worden vanuit de nieuw op te richten dienst ‘Operationele
Coördinatie en Communicatie’ en op aansturen van de Stafdienst ‘Strategische Coördinatie en
Communicatie’.
Bij de uitwerking van de initiatieven moet men ervan uitgaan dat de meest prioritaire
behoeften zich bij de Thesaurie blijven situeren op twee domeinen:
 Het beantwoorden van generieke vragen van burgers en externe partners of
overheidsdiensten over de diverse materies van de Thesaurie.
 Het beantwoorden van specifieke vragen van burgers, externe partners of
overheidsdiensten over een specifiek dossier, een betaling, een juridische kwestie of
samenwerking, enzovoort. De administratie van de Betalingen staat daarbij in het kader
van haar herinrichting –onder voorbehoud van genomen beleidsopties over pensioenen,
kinderbijslag en wedden, nog te valideren beslissingen voor wat de geschillensector
betreft en het onderbrengen in deze administratie van de Deposito’s, consignaties en
verzetbetekeningen‐ voor een grote uitdaging. Indien de overdracht van dossiers en
bevoegdheden zich in 2011 ten volle realiseert moet deze administratie klaar zijn om te
kunnen inspelen op tal van vragen van haar vroegere en nieuwe klanten.
Meer specifiek zal ook bij de Deposito‐ en Consignatiekas (DCK) in het kader van het
strategisch kritisch project ‘Bijzonder Beschermingsfonds’ (zie infra) gewerkt worden aan een
zo ruim mogelijke klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening.
Ook in de andere projecten van de Thesaurie zal de link gemaakt worden met de ‘multikanaal
dienstverlening’

o 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 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 te deponeren
bij de DCK.
In 2011 wordt de actie ten opzichte van de FOD Justitie om via deze gegevensuitwisseling met
betrekking tot faillissementen met fondsen te organiseren, verder gezet. Tevens wordt het
project in werk‐ en productplanning aangepast naar aanleiding van bijkomende ICT‐
werkzaamheden.
Ondertussen wordt het resultaat van het nagestreefde doel om de faillissementen met
fondsen te beheren, opgevolgd via een KPI (zie verder hieronder bij P03).
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o Pandora – slapende tegoeden. (lopend project)
In 2011 zal dit project dat al voor drie vierde gerealiseerd is, verder gezet worden: het is de
bedoeling om van manuele naar elektronische consolidatie van gegevens te gaan en de
mogelijkheden van online opzoekingen te optimaliseren om eind eerste semester de eerste
productiefase af te ronden. Een tweede fase waarbij de opzoekingsmogelijkheden nog verder
uitgebreid zullen worden zal dan volgen in het jaar 2012.

o Bijzonder Beschermingsfonds (lopend project)
In de schoot van de Deposito en Consignatiekas werd reeds bij KB van 14 november 2008 het
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen opgericht. Dit fonds is
een bijzonder instrument voor financiële zekerheid dat klanten in laatste instantie waarborgen
biedt voor verliezen die zij zouden lijden door het in gebreke blijven van een financiële
instelling.
Het kritisch strategisch project ‘Bijzonder Beschermingsfonds’ werd in de loop van het jaar
2010 opgestart als gevolg van de dringend te realiseren bescherming van de tegoeden van de
spaarders, beleggers en sommige verzekerden (overeenkomstig de Europese richtlijn
2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van
Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels) wat dekking en uitbetalingstermijn
betreft. Een projectteam werd gevormd dat in samenwerking met de andere betrokken
diensten en organisaties de praktische uitvoering van het beheer van het Bijzonder
Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen verzorgt.
In dit meerjarenproject beoogt de dienst in het jaar 2011 de luiken reglementering, processen,
procedures, organisatie, medewerkers en communicatie te finaliseren.
Reeds begin maart 2011 bleek het uitermate kritisch strategisch karakter van dit project bij het
publiceren van een beslissing van de Commissie voor Bank‐, Verzekerings‐ en Assurantiewezen
(CBFA) inzake het in gebreke blijven van een verzekeringsmaatschappij wat het startschot
betekende voor de tussenkomst van het Bijzonder Beschermingsfonds. In dit kader en gelet op
de opgelegde termijnen voor tussenkomst dient o.m. op ICT‐vlak, absolute prioriteit gegeven
te worden aan dit project.

o Solidaire Borgstellingen ( project on hold)
Dit project beoogt via access on line de solidaire borgen (banken,verzekeringsinstellingen en
bepaalde daartoe gemachtigde beroepsverenigingen) toegang te geven tot hun eigen solidaire
borgstellingsdossiers, in beheer bij de centrale DCK. Een nieuw informatica‐programma werd
ontwikkeld, maar is nog niet in productiefase en moet verder in de loop van 2011 op punt
gesteld worden. Een evaluatie van de vooruitgang zal trimesterieel gebeuren.

o Dematerialisatie (nieuw project)
De Deposito‐en Consignatiekas zal (ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende
afschaffing van de effecten aan toonder) vanaf 1 januari 2015 in staat moeten zijn om de
gelden afkomstig van de verkoop van de effecten waarvan de eigenaar niet opgedoken is en
de effecten die niet verkocht werden onder de vorm van een nominatieve inschrijving te
beheren en uit te keren aan de begunstigde die zich manifesteert. Een business case hierover
werd reeds gevalideerd en zal aanleiding geven in 2011 tot het opstarten van een
meerjarenproject.
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P01. Invoeren van hertekende en meetbare kernprocessen met het oog op de
vereenvoudiging en de automatisering
o Opvolgen van de dossiers staatswaarborg. (doelstelling)
Terwijl in 2010 de operationalisering van de opvolging en het beheer van de dossiers inzake de
staatswaarborg centraal stonden en daarbij werkprocedures opgemaakt werden en
monitoringstools ingesteld werden, worden in 2011 meer in het bijzonder volgende doelen
beoogd:
1) Het verstrekken van nauwkeurige en actuele ramingen van de te realiseren ontvangsten
inzake staatswaarborgen;
2) De berekening, comptabilisering en inning van de premies voor de verstrekte
waarborgen op de respectieve vervaldagen;
3) De dagelijkse bijwerking van de dataroom met alle gegevens inzake de verstrekte
waarborgen;
4) De organisatie op geregelde tijdsstippen van interne en externe monitoringcomités die
onder meer de risico’s met betrekking tot de kans op uitvoering van de waarborgen
opvolgen.
De opvolging van deze doelstellingen gebeurt in het kader van de maandelijkse
team/evaluatievergaderingen in de beheerscylus.

o Operationalisering Coperfinprojecten IEFA, FMD, Betalingsgeschillen.
In 2011 wil men de Coperfinprojecten aangaande IEFA en FMD waarvan de implementatie
voorbereid werd in het transversale 'Opera' programma en die zowel qua organisatie,
processen en procedures de facto uitgevoerd zijn en in afwachting van de kanteling van de
functies geblokkeerd werden, volledig operationaliseren. Het operationaliseren van het
Coperfinproject betalingsgeschillen wordt echter geïmpacteerd door de plannen aangaande
de toekomstige behandeling van deze geschillen buiten de Algemene administratie van de
Thesaurie (zie hierna onder I.01 het project 'reorganisatie van de CDVU' )

P03. Beheer‐ en managementinstrumenten
o Operationele doelstellingen met betrekking tot MPM (doelstelling)
De te behalen doelstellingen voor de Algemene administratie van de Thesaurie zullen via de
managementcockpits in het kader van de beheerscyclus opgevolgd worden. Per kritieke
performantie‐indicator (KPI) is de target bepaald, alsook de noodzakelijke randvoorwaarden
die ingevuld moeten worden om de doelstellingen te realiseren.
Een aantal KPI’s, nl.deze die opgenomen zijn in de Cockpit Dircom, worden hierna besproken.
Doelstellingen die aldus voor de Administratie van de Betalingen opgevolgd worden:


Op het niveau van de CDVU moeten de verschuldigde sommen tijdig teruggevorderd
worden. In 2011 zal de dienst het aantal terugvorderingen die niet binnen de drie
maanden geactiveerd worden onder 250 houden (KPI BET_1R4_01). Het bereiken van
die doelstelling wordt uiteraard door de beschikbaarheid van de medewerkers van de
CDVU beïnvloed.



De achterstallen en terugvorderingen moeten beperkt zijn. In 2011 wenst de CDVU de
openstaande schuld ten opzichte van de budgettaire last per instelling onder 2,5% te
beperken (KPI BET 1K4_01). Die doelstelling wordt grotendeels door de klanten van de
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CDVU beïnvloed, en daarom zullen er opleidingen ten voordele van personeelsdiensten
georganiseerd worden.


In afwachting van het uitoefenen van deze bevoegdheid door het Centraal
Inningscentrum van de Algemene administratie van Inning en Invordering blijft het tijdig
behandelen en betalen van de administratieve en juridische geschillen inzake
terugbetaling van belastingen een bezorgdheid voor de Dienst geschillen. In 2011 zullen
40% van de dossiers “geschillen terugbetaling belastingen” binnen de drie maand en
betaald worden (KPI BET 5R2_01). Om die norm te halen zal de Dienst geschillen zijn
procedures aanpassen. Bijkomend personeel is nodig om de norm te kunnen verhogen.

Doelstellingen die aldus voor de Administratie van de Financiering van de Staat en Financiële
Markten opgevolgd worden:




Voor de Administratie van de Financiering van de Staat en Financiële Markten moet de
positie van de Federale Schuld binnen de internationale markten van de “Sovereign
Debt” zo goed mogelijk verzekerd worden. Verschillende KPI's beogen het zichtbaar
maken van de realisatie van die globale doelstelling.
‐

In 2011 wenst het Agentschap van de Schuld een 100 % naleving (bovengrens < € 5
miard en ondergrens < € ‐2,5 miard) van het nieuwe financieringsplan te bekomen
(KPI FSFM_1R1_14). De doelstelling is afhankelijk van de ontleningscapaciteit van
Federaal België.

‐

In 2011 beoogt het Agentschap van de Schuld een gemiddelde dagafwijking in
vergelijking met de Asset Swap Spread curve van respectievelijk 4 en 3 korflanden
onder 2,75 basispunten (KPI's FSFM_1R102 en 03). De doelstelling is sterk
afhankelijk van de vorming van een Ffderale regering alsook van de
kredietwaardigheid van België.

‐

Het Agentschap van de Schuld wil een 100 % (o.a. € 4 miard ondergrens) naleving
van de planning van de thesaurieoverschotten in 2011 bekomen (KPI FSFM 1R1_12).
De doelstelling wordt sterk beïnvloed door de ontleningscapaciteit van Federaal
België.

In 2011 blijft de nauwkeurigheidsgraad van de thesaurieoverzichten een aandachtspunt
voor de Ondersteunende Dienst van de Schuld. De Dienst wenst een 100%
nauwkeurigheid (KPI FSFM 3K6_01). In die context zal de Administratie van de
Internationale en Europese Aangelegenheden in 2011 de nodige initiatieven nemen om
de informatiestromen naar ODS toe in het kader van de EU‐geldstromen te verbeteren.
Aan haar kant zal de Ondersteunende Dienst van de Schuld de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de verwerking van de brongegevens optimaliseren.

Doelstellingen die aldus voor de dienst Deposito’s, Consignaties en Verzetbetekeningen
opgevolgd worden:


Het beheren van de deposito's is één van de kerntaken van de dienst. In 2011 wil ze
maximum 7% van de certificaten inzake de deposito's buiten de termijn van 3
werkdagen versturen (KPI DC&V_2R1). Om die doelstelling te garanderen dienen
voldoende back‐ups in alle bureaus voorzien te worden.

Een andere kerntaak is het beheren van de consignaties, en o.a. de fondsen van
faillissementen. De doelstelling 2010 wordt in 2011 behouden, met name 70% van alle
faillissementsfondsen in beheer binnen de DCK (KPI DC&V 1R1_01). Voor de meting van de
doelstelling is de dienst afhankelijk van informatie van de FOD Justitie. Momenteel is het niet
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mogelijk om de faillissementen zonder fondsen uit de meting te halen. Het beheer van de
faillissementsfondsen is ook een project in dit plan (zie K02).

M01. Afgestemd personeelsbeleid
o In kaart brengen van de personeelsbehoeften. (doelstelling)
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 2011 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. Niet alleen zijn er de eind 2009 en begin 2010 genomen beleidsopties inzake
wedden en pensioenen die nog geen uitvoering kregen in de loop van 2010, is er de mogelijke
impact eind 2011 van een behandeling van de geschillendossiers inzake belastingteruggaven
door het Centraal Inningscentrum bij de Algemene administratie van Inning en Invordering,
maar is er ook een uitbreiding van het takenpakket van de DCK. Deze dienst moet immers
kunnen inspelen op de voortdurend evoluerende wetgeving b.v. inzake het bijzonder
beschermingsfonds. Naast de impact van nieuwe regelgeving of maatregelen is er ook
behoefte aan specifieke profielen die geschikt zijn voor het takenpakket waar de verschillende
entiteiten voor verantwoordelijk zijn.

M02. Optimaliseren ingezette middelen
o Opvolgen van de intrestbonificaties. (doelstelling)
In 2009 werd de analyse uitgevoerd om het indienen van de dossiers en het uitwisselen van de
informatie te automatiseren. In 2010 werd het geautomatiseerde systeem ter ontvangst en
controle van alle aanvragen in gebruik genomen en werd tevens daarvoor in het nodige
personeel voorzien.
In 2011 streeft de dienst van de intrestbonificaties ernaar:
1)
2)
3)
4)

de ontvangst, invoer en controle van de gegevens van de kredietgevers te
verzekeren;
de tijdige betaling te doen via SAP van de verschuldigde bedragen, zijnde na zes
maanden voor nieuwe dossiers en na één maand voor bestaande dossiers;
rapportering hierover aan de administrateur‐generaal en de strategische cel op
maandelijkse basis;
maandelijks worden deze doelen opgevolgd in het kader van de beheerscyclus.

M03. Een geïntegreerde informatieverwerking in ondersteuning van een vlotte en
veilige informatiedoorstroming en – uitwisseling met de nodige aandacht voor de
bescherming van de privélevenssfeer
o 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, STIMER en Capelo. De opvolging gebeurt in het kader van de beheerscyclus.
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 Voor FEDCOM wordt in 2011 verder gewerkt aan de interface met de CDVU die zou
moeten gerealiseerd zijn einde maart. In dit kader wordt deelgenomen aan
verschillende werkgroepen.
 e‐HRM: de functionele analyse met het oog op de overname van de betalingen door de
nieuwe loonmotor liep in 2010 vertraging op en zal afhankelijk van de beschikbaarheid
van het nodige personeel beëindigd worden in het najaar van 2011.
 STIMER: de Betalingen zullen in 2011 deelnemen aan de verdere analyse om de
behandeling van de geschillendossiers inzake belastingteruggaven via het centraal
inningscentrum van de administratie Inning en Invordering te laten gebeuren. Er wordt
deelgenomen aan de werkgroep BOSS en de stuurgroep.
 CAPELO: Capelo staat voor Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan
overheid en zorgt voor de uitwerking van het individueel elektronisch pensioendossier,
de ontbrekende schakel tussen het personeelsbeheer van de werkgever in de
overheidssector en de pensioengegevensbank van de PDOS. Dit dossier zal het mogelijk
maken om jaarlijks een loopbaanoverzicht en een pensioenraming te bezorgen aan alle
sociaalverzekerden in België die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. Initiatiefnemer is
de Pensioendienst voor de Overheidssector. De bedoeling is om een
loopbaangegevensbank voor de overheidssector te realiseren. De administratie van de
Betalingen nam reeds in 2010 deel aan de werkzaamheden in dit project en zal in het
eerste semester van 2011 de gegevens inzake de multifunctionele aangifte van de loon‐
en arbeidstijdgegevens (DmfA of DmfAppl )aanpassen in functie van de vereisten van
Capelo.

o Verder organiseren en automatiseren van de Afdeling Kinderbijslagen. (doelstelling)
In het eerste trimester van 2011 wordt het automatiseren van de dagelijkse verwerking van de
gegevens van het kadaster verder gezet met als doel de dagelijkse opvolging en update. De
realisatie is in hoge mate afhankelijk van voldoende ICT‐ondersteuning en van de inzet van
medewerkers.

o Automatisering van de werkzaamheden van de dienst ‘Vooruitzichten’. (project)
In 2011 wordt de analyse van de gegevens uit Fedcom (SAP) doorgevoerd in samenwerking
met de dienst van de Federale Accountant. Indien uit deze analyse de bruikbaarheid blijkt, zal
het project verder ontwikkeld worden.

o Vervanging van IT‐systeem TRADIX (project)
Het Tradix informatica‐systeem dat de basis vormt van het beheer van de openbare schuld
wordt door de leverancier in 2012 van de markt gehaald. Een vervanging van dit systeem door
een ander dringt zich op om de continuïteit van het schuldbeheer te verzekeren. Activiteiten
die gevat worden door het systeem zijn de uitgifte van nieuwe schuld, het dagelijks kasbeheer,
de opstelling van de kastoestand, het risicobeheer van de overheidsschuld (marktrisico,
kredietrisico), de betalingen door de back‐office, de boekhouding van de overheidsschuld
(FEDCOM) en alle rapporteringen die verbonden zijn aan de overheidsschuld. Het betreft een
meerjarenproject waarbij in 2011 moet gewerkt worden aan de analyse van de huidige
behoeften en procedures, het onderzoek van de markt, het houden van workshops met
mogelijke leveranciers, het opstellen van een lastenkohier en het lanceren van een openbare
aanbesteding. Doelstelling is in 2012 het nieuwe systeem invoeren om dan een uiteindelijke
volledige operationaliteit te beogen vanaf 2013.
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M04. Een gestructureerd expertise‐ en kennisbeheer gericht op de ontwikkeling en de
continue beschikbaarheid van de benodigde expertise en de kennis
o Uitbouwen van kennisbeheer. (project)
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. Dit project kadert in het transversale project Kennis –en
Competentiebeheer opgestart bij Stafdienst Personeel & Organisatie. Produc‐t en
werkplanning dienen hiermee dan ook afgestemd te worden. Vermits in 2010 hierin geen
vorderingen zijn gemaakt beoogt de Thesaurie in 2011 via de nieuw op te richten dienst
Operationele Coördinatie en Communicatie en door de inzet van deze medewerkers dit
project daadwerkelijk te ontwikkelen en tot een goed einde te brengen.

I01. Een nieuwe organisatiestructuur
o Uitbouwen van een operationele PMO structuur voor de entiteit Thesaurie. (project)
Het organisatieproject inzake het uitbouwen van een operationele PMO‐structuur bij de
Thesaurie wordt uitgebreid tot het uitbouwen en organiseren van een grotere entiteit
waarvan het Operationeel PMO deel van gaat uitmaken namelijk de dienst Operationele
coördinatie en communicatie (OCC). Deze dienst zal naast de strategie en het
veranderingsbeheer, het project‐ en procesbeheer ook de communicatie onder zich hebben.
Dit project maakt deel uit van een transversaal programma waarbij op het niveau van de
Voorzitter een Stafdienst voor Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC) ingericht
wordt. De product‐ en werkplanning wordt dan ook afgestemd op deze van het inrichten van
SCC en strekt zich uit in de tijd tot 30 juni 2013. In 2011 zullen voornamelijk de fases structuur,
kennisbeheer, werkprocedures‐ en processen, logistiek en ICT integraal afgewerkt worden.
Tevens zal getracht worden de fases medewerkers en doelgroepenanalyse grotendeels te
realiseren, niettemin moeten een aantal taken zoals eventuele externe aanwervingen, het
veranderingsbeheer en communicatieacties gespreid worden over 2012 en 2013.

o Reorganisatie van de CDVU ingevolge beleidsbeslissingen. (project)
Het organisatieproject inzake de reorganisatie van de CDVU zal in 2011 –onder voorbehoud
van de uitvoering van beleidsbeslissingen inzake de overheveling van de sectoren wedden,
kinderbijslag en pensioenen‐ een verruiming ondergaan wat de scope aangaat en dus de
administratie van de Betalingen in haar geheel betreffen. Hierbij en rekening houdend met
geformuleerd voorbehoud bestaat het inzicht om de Deposito’s, consignaties en
verzetbetekeningen hiërarchisch in deze administratie onder te brengen. De behandeling van
de geschillen over de belastingteruggaven door het Nationaal Inningscentrum van de
Algemene Administratie van Inning en Invordering en de overname van wedden‐,
kinderbijslag‐ en pensioenengeschillen door de FOD P&O en Pdos, steeds onder voorbehoud
van uitvoering van de geciteerde beleidsbeslissingen over de wedden en de pensioenen, zullen
ook een aanzienlijke organisationele impact hebben.

o Omschakeling DCK naar een Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie
(ADBA). (nieuw project)
Vanaf 1 januari 2012 zou de DCK een ADBA worden en utonoom haar eigen boekhouding
moeten voeren tenzij de inwerkingtreding van de nieuwe boekhouding voor de instellingen
van openbaar nut en de ADBA’s met één jaar uitgesteld wordt.
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Om dit goed voor te bereiden wordt een business case opgemaakt, zodat het project kan
opgestart worden in 2011. Een begeleidingstraject vanuit de FOD B&B behoort tot de
mogelijkheden waarbij de ingebruikname van Fedcom door de ADBA’s zou overwogen
worden. De bedoeling is om naast het beheer van de boekhouding tevens het reglementaire
en het organisationele luik uit te werken.

o Omschakeling van het Muntfonds naar een Administratieve Dienst met
Boekhoudkundige Autonomie (ADBA). (nieuw project)
De omschakeling beperkt zich hier tot een reglementaire aanpassing qua benaming en het
werken via een nieuwe boekhoudkundige applicatie gezien het Muntfonds al een dienst met
afzonderlijk beheer is. Een business case zal aangemaakt worden in het eerste semester van
2011. De projectwerking kan dan afgestemd worden met deze voor de DCK en deze van de
andere ADBA’s van de federale overheid.
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Stafdienst
voor
Communicatie

Strategische

Coördinatie

en

Inleiding
SCC nam in 2010 een voorzichtige start, waarbij vooral nadruk werd gelegd op het optimaliseren van de
interne structuur van de dienst, het aanstellen van teamhoofden en de inhoudelijke concretisering van
de kerntaken.
Voor het eerst werden ook een aantal nieuwe werkvormen en methodieken gelanceerd. We verwijzen
hier o.m. naar de opstart van de strategische managementcyclus, de invoering van het model van
‘business reviews’, het focussen op doelgroepgerichte communicatie, de uitbouw van een volwaardig
overleg‐ en samenwerkingsmodel rond een reeks transversale thema’s, de uitrol van een volwaardige
BPM‐strategie, de verankering van een change‐managementaanpak in de projectbeheersmethodiek,
enz.
In 2011 zal het accent vooral liggen op het versterken van onze kwalitatieve werking en het optrekken
van de inhoudelijke toegevoegde waarde van SCC, in elk van de kerntaken waarvoor we
verantwoordelijk zijn:





De invoering van een geïntegreerde BPM‐aanpak, gebaseerd op de implementatie van de
beheerstool ARIS en met een naadloze aansluiting op performantiemanagement en interne
controle.
Verdere verankering van het projectbeheer, inclusief een geïntegreerde aanpak van het
veranderbeheer en een veralgemeend gebruik van de beheerstool ProjectMaster.
De geïntegreerde toepassing van de strategische managementcyclus, inclusief de opvolging
van de strategische uitvoering via het model van de ‘business reviews’.
Een resultaatgerichte en strategisch afgestemde interne en externe communicatie, met de
implementatie van een doelgroepenstrategie als essentieel onderdeel.

SCC is in de eerste plaats een ondersteunende stafdienst die zijn legitieme opdracht slechts kan
waarmaken in samenspraak met zijn klanten; de algemene administraties en de andere stafdiensten. Dit
vergt een permanente afstemming met deze klanten. SCC heeft daartoe –en van bij zijn opstart begin
2010‐ geopteerd voor de uitbouw van een transparant overleg‐ en samenwerkingsmodel. Deze
overlegplatformen zijn cruciaal voor de werking van SCC, maar vooral voor het kunnen neerzetten van
een klant‐ en resultaatgerichte werking. Deze noodzaak geldt overigens voor elk van de verschillende
domeinen waarin SCC actief is. In 2011 zal bijgevolg veel nadruk worden gelegd op de verdere
operationalisering en optimalisering van deze matrixstructuur.
We wijzen verder op de absolute noodzaak om de dienst in de loop van 2011 te kunnen uitbreiden met
een aantal kwalitatieve medewerkers, ook en vooral met het oog op kennisopbouw en –verankering.

Hilde Aerts
Stafdienst voor Strategische Coördinatie en Communicatie
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Missie
De Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie 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 Procesmanagement
 Het aansturen en omkaderen van de communicatie‐initiatieven.
In nauwe samenwerking met de ‘Diensten voor Operationele Coördinatie en Communicatie’ op het
niveau van de entiteiten en andere stafdiensten en de dienst ‘Performantiemanagement’ en ‘Interne
Controle’ van de stafdienst B&B.
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Visie
De Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie 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 coördinatie en communicatie 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 voor de FOD Financiën uit te bouwen, om het
vertrouwen van alle stakeholders in de FOD te maximaliseren en dit steeds in nauwe samenwerking met
de andere diensten.
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SWOT–analyse
Onderstaande SWOT‐analyse werd geactualiseerd en geeft de situatie begin 2011 weer:
Sterke & Zwakke punten

Alle diensten binnen SCC beschikken over een goede kennis van de organisatie. Daarenboven beschikt
SCC over een duidelijke visie op de toekomst van de organisatie en op wat essentieel is in uitvoering van
een toekomstgerichte dienstverlening.
De huidige werking van SCC 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 en BPM dragen zeker bij tot dit draagvlak.
Daar staat tegenover dat het niet kunnen aanbieden van stabiele functies, een onderbemanning en een
onvoldoende afdekking van alle noodzakelijke expertise‐domeinen een punt van uitdaging blijft.
Op het vlak van communicatie stellen we vast dat de dienst een traditie heeft die té reactief en té
operationeel is. Er wordt veel te weinig toekomstgericht en imagoversterkend gewerkt.
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Opportuniteiten & Bedreigingen

Wat de omgevingsanalyse betreft stellen we vast dat er vandaag binnen de organisatie nog steeds een
deficit bestaat rond het veralgemeend gebruik van tools (en in steeds mindere mate van methodes).
Het niet‐realiseren van een voldoende aansluiting of afstemming tussen de strategische opties op het
niveau van de FOD en de operationele plannen op het niveau N‐1 en N‐2 houdt belangrijke risico’s in.
We stellen vast dat bepaalde administraties nog steeds moeite hebben om zich in te schrijven in de
logica van het watervalprincipe dat start met het uitzetten van strategische prioriteiten op het
allerhoogste niveau. Het Directiecomité heeft daarbij geopteerd voor een strategisch
managementproces dat is gebaseerd op een wisselwerking tussen de brede visie aan de top en wat leeft
in de organisatie. Een dagdagelijkse monitoring (via het management dashboard in Cognos), een actieve
opvolging en bijsturing (via de business reviews) en een afgestemde beheerscyclus (met planningsessies
op de niveaus N‐2 en lager) vormen het sluitstuk van deze aanpak.
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.
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Bijdrage tot de Strategische kaart in 2011
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De prioriteiten voor 2011
K05. Een proactief communicatiebeleid om een sterk en eenduidig imago uit te bouwen
teneinde het vertrouwen van onze stakeholders te versterken
o Het ontwikkelen en het implementeren van een nieuw geïntegreerd intranet op basis
van een content management systeem (CMS) (lopend project)
Het huidige intranet van de FOD is een onoverzichtelijk kluwen van tien verschillende sites
waarin geen enkele structurele en inhoudelijke lijn zit. Ook op grafisch vlak is er geen
gemeenschappelijke identiteit merkbaar.
Vanuit technisch oogpunt is het huidige intranet opgebouwd met een reeks verschillende
systemen. Bovendien wordt het intranet nog onvoldoende gebruikt als krachtig
communicatiekanaal.
Opzet van het project is om van het intranet van de FOD Financiën het primaire
communicatiekanaal voor interne communicatie te maken. Tegelijk willen we van het intranet
een volwaardig en gepast werkinstrument maken voor de medewerkers van de FOD. Hiervoor
is het nodig de volledige organisatie achter het intranet te herbekijken en over te stappen op
een CMS.
Bovendien is het nodig de inhoud en de structuur te evalueren rekening houdend met de
noden van de gebruikers, een verantwoordelijkheid van elke entiteit binnen de FOD.
Een laatste aspect van het nieuwe intranet van de FOD is identiteit. Het toekomstige intranet
is het interne gezicht van de FOD Financiën en moet dus coherent zijn qua uitzicht terwijl elke
entiteit toch enige eigenheid behoudt.
We voorzien voor alle entiteiten een afwerking van de eerste release van het vernieuwde
intranet tegen eind 2011.
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o Internet en doelgroepenstrategie (project)
De communicatiediensten hebben de eerste stappen gezet in de opmaak van een volledig
vernieuwd internetportaal voor de FOD Financiën. Hiervoor wordt o.m. samengewerkt met
Fedict.
Qua filosofie wordt geopteerd voor een klantgerichte aanpak, die vertrekt vanuit de
behoeften van de diverse doelgroepen waartoe de FOD Financiën zich richt.
De eerste release van de nieuwe website zal stapsgewijze – entiteit per entiteit – worden
gepubliceerd, om volledig te zijn afgewerkt tegen de tweede helft van 2012.
Om de online‐informatie beter te ontsluiten, werd beslist om te evolueren naar één
burgergerichte thematische portaalsite voor de hele FOD Financiën met een eigen herkenbare
visuele identiteit. De look and feel van de nieuwe site houdt rekening met




de federale webhuisstijl (header .be)
de departementale webhuisstijl (UNILET‐logo)
De URL’s, waaronder de nieuwe site te vinden zal zijn, zijn:

o
o
o
o

www.financiën.belgië.be
www.finances.belgique.be
www.finanzen.belgien.be
www.finance.belgium.be

De keuzes die bij Financiën voor de uitbouw van het internetkanaal werden gemaakt, sluiten
aan bij de globale e‐governmentvisie van de federale overheid (Visienota dd. 27/02/2007: “Via
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belgium.be vinden de burger en de bedrijven antwoorden op hun vragen en krijgen zij toegang
tot performante onlinediensten.”)
Er is gekozen voor een topnavigatie die de site opsplitst in 3 doelgroepen :




Particulieren
Zelfstandigen & ondernemingen
Experts & raadgevers

Voor de doelgroep Particulieren wordt de informatie ontsloten via een thematische navigatie.
Er zijn 6 hoofdthema’s :







Belastingaangifte
Woning
Gezin
Vervoer
Internationaal
Belastingvoordelen

Door te kiezen voor een structuur die gebaseerd is op thema’s, die tot de verbeelding van de
doelgroep spreken, en af te stappen van een structuur die een spiegel is van de
organisatiestructuur, wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een
gebruikersgerichte site.
De huidige minfin.fgov.be‐website, die in september 2008 live ging, moet worden gezien als
een tussenstap.
Intussen werd alle beschikbare content voor de doelgroep Particulieren ook opgeladen in het
webcontentmanagementsysteem Tridion dat we in de toekomst willen gebruiken. Voor het
project Internet is het uiterst belangrijk om zo snel mogelijk te kunnen overstappen naar de
Tridionsite. De inhoud bijwerken in verschillende systemen wordt stilaan onhoudbaar.
Op het Dircom van 10/01/2011 werd beslist om de nieuwe site pas live te laten gaan nadat
ook een light versie van de content voor de andere twee doelgroepen d.w.z. Zelfstandigen &
ondernemingen en Experts & raadgevers werd opgeladen.

o Digital signage (nieuw project)
Dit project heeft als doel om op een professionele wijze zowel de eigen ambtenaren als de
burgers in 'real time' te informeren en/of wegwijs te maken. De burger moet in een oogopslag
een zicht krijgen op de aangeboden diensten en eenmaal voorbij het onthaal moet hij/zij vlot
de weg kunnen vinden naar de dienst die verantwoordelijk is voor zijn/haar administratieve
vraag.
De inhoud zal beheerd worden vanuit Brussel, eventueel aangevuld door de buitendiensten.
In de loop van 2011 zal het pilootproject worden geëvalueerd om vervolgens, op basis hiervan,
tegen midden 2012 over te gaan tot een uitrol in alle gebouwen waarvoor de behoefte werd
in kaart gebracht.

177

o Jaarverslag 2010 (project)
Net zoals voor het jaarverslag 2009 is voor het jaarverslag 2010 geopteerd voor een corporate
verslag. Dit moet het imago van een eenvormige FOD Financiën uitdragen,zowel voor het
tekst‐ als voor het cijfergedeelte. Grafisch, maar ook stijlmatig zal de dienst SCC, in
samenwerking met de CCO‐leden 15, erop toe zien dat het eindproduct coherent en uniform is.
Het jaarverslag wordt opgedeeld in 2 delen; het tekstgedeelte en het cijfergedeelte.
Het tekstgedeelte omvat het activiteitenverslag van de verschillende administraties en
stafdiensten. Als rode draad worden de strategische kaarten uit het geïntegreerd
managementplan 2010 gebruikt.
Het cijfergedeelte van het jaarverslag van de FOD Financiën is traditiegetrouw een belangrijk
communicatiemiddel voor bepaalde, meer gespecialiseerde doelgroepen zoals
parlementairen, journalisten, …Het is daarom uiterst belangrijk dat de gecommuniceerde
cijfers overeenstemmen met de cijfers die via andere parlementaire, en dus openbare,
documenten verspreid werden.
Het spreekt bovendien voor zich dat de gecommuniceerde cijfers best overeenkomen met wat
in het tekstgedeelte wordt gesteld.

15

CCO = Concertation Communication – Communicatie Overleg
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o Fininfo 2012 (project)
Een proactief communicatiebeleid maakt gebruik van een goede kanalenmix waarbij het ene
kanaal het andere versterkt. Maar wat is een goede kanalenmix?
Anno 2011 is een ideale mix er zeker een van ‘oude’ (personeelsblad, folder, affiche, …) en
‘nieuwe’ (intranet, e‐zine, blog, …) kanalen. Een goede kanalenmix combineert ook push‐ en
pullkanalen. Bij een pushkanaal ligt de controle bij de zender, bij een pullkanaal ligt de
controle bij de ontvanger.
Studies wijzen uit dat het belangrijk is om vanuit het ene kanaal naar het andere te verwijzen.
De kanaalkeuze berust vaak op gewoonten. Gebruikers van de ‘oude’ kanalen moeten
overtuigd en onderwezen worden vooraleer zij de elektronische kanalen gaan gebruiken.
Fininfo is een typisch oud en push kanaal. In de toekomst willen we ons personeelsblad meer
gaan gebruiken om een wij‐gevoel te creëren en om de mens achter de ambtenaar, achter het
project, … te tonen.
Om dit te bereiken wordt in 2011 een werkgroep opgericht die een aantal concrete
verbetervoorstellen zal uitwerken.




De inhoudstafel van Fininfo wordt besproken tijdens het CCO en ter validatie voorgelegd
aan het Dircom.
Fininfo wordt geschreven door leden van het redactiecomité of hun medewerkers.
Fininfo maakt bij voorkeur gebruik van interview‐ of reportagetechnieken.
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Fininfo krijgt een e‐luik op het intranet en waarbij onder andere extra ruimte gelaten
wordt voor inbreng van de lezer (reacties, blog, extra content, …).
…

Het is de bedoeling om de jaargang 2012 te kunnen ingaan met een gerestylede Fininfo, zowel
op redactioneel als op grafisch vlak.

o Optimalisering van de managementrapportering over de uitvoering van de strategische
en operationele planning (doelstelling)
Het is cruciaal dat het Directiecomité een duidelijk beeld krijgt over de realisatie van hun
projecten en organisatiedoelstellingen zoals gedefinieerd in het geïntegreerd
managementplan 2011.
Om dit doel te bereiken wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de maandelijkse
rapportering die betrekking heeft op de kritieke projecten en anderzijds de trimestriële
business reviews die een periodieke doorlichting zijn van het gehele geïntegreerd
managementplan.
Voor wat de kritieke projecten betreft zal het Directiecomité maandelijks een overzicht krijgen
van de mijlpalen (gepland – al dan niet gerealiseerd – verschoven) en realisaties zoals
oorspronkelijk gedefinieerd en gepland, eventueel aangevuld met opmerkingen van de
betrokken projectleiders. Deze kritieke projecten worden immers niet alleen gekenmerkt door
grote budgetten maar hebben tevens een één op één weerslag op het al dan niet welslagen
van de kernprocessen van de FOD Financiën. Bovendien genieten elk van deze kritieke
projecten een grote visibiliteit bij de verschillende stakeholders.
Op trimestriële basis ontvangt het Directiecomité tevens het resultaat van de business reviews
welke SCC/OCC in samenwerking met de betrokken administrateur‐generaal/stafdirecteur
rond zijn/haar gedefinieerde projecten en organisatiedoelstellingen uitvoert. In deze business
reviews worden op een grondige wijze de geplande en voorziene mijlpalen afgetoetst tegen
de realiteit. Waar nodig wordt een actieplan opgesteld in overeenstemming tussen de
betrokken projectleider en zijn/haar administrateur‐generaal/stafdirecteur met het oog op
een 'on track & on budget' uitvoering.

o Ondersteuning van de organisatie bij implementatie en werklastmeting (nieuw
programma met diverse deelprojecten).
De ondersteuning van de organisatie bij de implementatie dekt zowel het veranderbeheer af,
als het projectbeheer en het procesbeheer (met werklastmeting als een deel daarvan).
Dit project voorziet in een raamovereenkomst om de beschikbaarheid van externe expertise
en ondersteuning te verzekeren.
Deze ondersteuning zal worden aangewend onder het principe van co‐sourcing waarbij de
diverse kenniscellen, nl. project‐ en programmabeheer, veranderingsbeheer en BPM,
betrokken zijn.
De ondersteuning van de organisatie bij werklastmeting beoogt de opmaak van een methode
en aanpak rond werklastmeting in functie van de onderliggende processen en de
vooropgestelde doelstellingen, inclusief de begeleiding en bewaking van en de toepassing
ervan in concrete projecten.
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Eén en ander zal worden uitgewerkt met de kenniscel BPM en in nauw overleg met de
Stafdienst P&O en de Dienst Performantiemanagement bij de Stafdienst B&B.
In het jaar 2011 zal voornamelijk het accent worden gelegd op het definiëren van een aanpak
om tot een goed systeem van werklastmeting binnen de FOD Financiën te komen. In een
eerstvolgende fase zal deze aanpak vervolgens concreet worden afgetoetst in het project
werklastmeting van de Algemene administratie van de fiscaliteit.
Begin 2011 was er nog geen duidelijk zicht op de concrete uitvoering van dit programma. Als
er zekerheid is over de toekenning van deze ondersteuning zal een concrete planning worden
uitgewerkt.

o Implementatie van een uniforme tool voor procesbeheer (BPM) (Project SCC‐00425)
In 2010 werd er een openbare aanbesteding gelanceerd voor de aankoop van een BPM‐tool.
Begin 2011 werd geopteerd voor de Aris‐tool.
Momenteel loopt de pilootfase van dit project. Het is de bedoeling om (tot ongeveer eind
oktober 2011) in kader van de diverse piloten bij de entiteiten en de stafdiensten de
verschillende functionaliteiten van de tool uit te testen. Na een evaluatieperiode zal op basis
van de resultaten tijdens een GO/NO GO fase een beslissing worden genomen over het al dan
niet verderzetten van het project, (desgevallend) het aantal aan te kopen licenties en de
functionaliteiten waarvoor in de uitbreidingsfase wordt geopteerd.

M01. Afgestemd personeelsbeleid
o Optimaliseren van de eigen werking (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 voorzien op het personeelsplan 2011
zijn ingevuld (binnen SCC). Daarenboven moet elkeen die in dienst is getreden, binnen de
twee maanden na indiensttreding beschikken over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

M04. Een gestructureerd expertise‐ en kennisbeheer gericht op de ontwikkeling en de
continue beschikbaarheid van de benodigde expertise en de kennis
o Operationalisering van de geïntegreerde BPM‐aanpak (doelstelling)
Het actief gaan beheren en aansturen van onze processen vormt het fundament van een
efficiënte en effectieve werking, voor het kunnen inspelen op verandering, voor het kunnen
beheersen van risico’s en het waarborgen van een kwalitatieve dienstverlening. Op eenzelfde
wijze zal een actief procesbeheer ook een ondersteuning leveren bij het opleiden van nieuwe
medewerkers, bij het automatiseren van bepaalde onderdelen van onze activiteit, maar ook
bij het beheer van onze kennis.
De operationalisering van de geïntegreerde BPM‐aanpak is reeds gestart in 2010 met de
uitwerking van een Proof of concept (POC) door de dienst strategisch BPM en de bespreking
en evaluatie van deze POC met de BPM‐cellen van de OCC’s in het BPM‐platform.
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Momenteel loopt binnen elke algemene administratie en stafdienst een piloot waarbij er één
proces zal beschreven worden volgens deze geïntegreerde BPM‐aanpak. Dit betekent dat
naast de procesbeschrijvingen ook het aspect procesdoelstellingen, context van het proces,
procesindicatoren en procesrisico’s (interne controle) worden meegenomen.
Onder leiding van de BPM‐cel binnen SCC zullen alle ervaringen met de piloten worden
geëvalueerd en zal een analyse gemaakt worden van het verbeterpotentieel in de aanpak.
In ruim overleg met alle OCC’s zullen de conclusies worden gebundeld en zullen eventuele
bijstellingen van de geïntegreerde BPM‐aanpak worden voorgesteld.
De resultaten en de conclusies van deze resultaten zullen aan het Directiecomité worden
gepresenteerd.
Timing plan van aanpak:
- Stap 1: Uitwerken van een ‘Proof of Concept’ (POC) door SCC: eind december 2010
- Stap 2: Voorstelling en bespreking van de POC en de voorgestelde aanpak binnen het
BPM‐platform: eind maart 2011
- Stap 3: Elke algemene administratie en stafdienst start een eigen inhoudelijke piloot
(beschrijving van één proces volgens de geïntegreerde BPM‐aanpak):
o Eerste versie: eind juni 2011
o Tweede versie: eind augustus 2011
- Stap 4: Alle resultaten van de inhoudelijke piloten worden geëvalueerd en besproken:
half september 2011
- Stap 5: Implementeren van een methodiek voor permanent procesbeheer en periodieke
rapportering: eind december 2011

o De processen van de Stafdienst SCC zijn via de geïntegreerde BPM‐aanpak beschreven
tegen eind december 2011
Het is cruciaal om een permanent en actief beheer van businessprocessen te hebben.
Op basis daarvan kan men een systeem van permanente optimalisatie invoeren, kan
men aan kwaliteitsmanagement doen en kan gestart worden met de implementatie
van interne controle.
De beschikbaarheid van beschreven en gedocumenteerde processen zijn ook een
belangrijke vorm van kennisbeheer.
Daarom zullen tegen 31 december 2011 alle processen van de Stafdienst SCC volgens de
geïntegreerde BPM‐aanpak uitgeschreven zijn.
De volgende planning wordt voorzien volgens de geïntegreerde BPM‐aanpak:
o
o

o

Proces PMFin: gevalideerd: 15 maart 2011
Proces Strategie:
 draft‐versie: half juli 2011
 gevalideerd: eind augustus 2011
Proces BPM:
 draft‐versie: eind augustus 2011
 gevalideerd: eind september 2011
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o

Processen communicatie:
 draft‐versie: half november 2011
 gevalideerd: eind december 2011

I01. Een nieuwe organisatiestructuur
Voor SCC zal de nieuwe organisatiestructuur worden gerealiseerd en afgewerkt met enerzijds de
invulling van de openstaande functies en anderzijds met de operationalisering van het overleg‐ en
samenwerkingsmodel (zie boven).
De Stafdienst SCC opteerde vanaf het begin voor de matrix als organisatiestructuur met betrekking
tot de relatie t.o.v. de onderscheiden OCC's. Concreet resulteert dit in een afwezigheid van een
hiërarchische band maar in de creatie van een functionele aansturing. Gezien de afwezigheid van
een volledige implementatie van zowel SCC als OCC, is de matrix van wisselende vorm dat wil
zeggen dat de samenhang en de mensen nog steeds wisselen.
Concreet is het de bedoeling om tegen 31/12/2011 ‐al is er voor een deel een afhankelijkheid van
de Stafdienst P&O‐ over te gaan naar een permanente matrixvorm, dat wil zeggen dat de
samenhang en afhankelijkheidsrelaties stabiel blijven en zo ook de mensen en de structuren (CPO –
BPM – Strategie – Change – Communicatieoverleg) die daar werkzaam zijn.
Om het al dan niet welslagen van deze doelstelling op te volgen zou gemakshalve kunnen verwezen
worden naar een kengetal als bijvoorbeeld “het aantal keer dat een overlegorgaan BPM heeft
plaatsgevonden” maar tevens dienen ook de volgende zaken in kaart te worden gebracht:


het aantal conflicterende belangen/voorgevallen incidenten tussen de functionele en de
hiërarchische chef

(hierdoor kan een zicht gekregen worden op de conflicterende belangen die kunnen spelen in
hoofde van de leden van een matrix‐team)




het aantal rapporten/duur rapportering aan de functionele chef t.o.v. de hiërarchische
chef (hierdoor kan een zicht gekregen worden op het reële werkvolume van de leden van
een matrix‐team)
het aantal geboden mogelijkheden om zich in een bepaald vakgebied te specialiseren
meting (nulmeting ‐ halfjaarlijkse meting ‐ meting op 31/12/2011) via kwantitatieve en
kwalitatieve criteria

I02. Toepassen ontwikkelcirkels
o Tegen eind 2011 zal SCC een ‘voorbereidingstraject ontwikkelcirkels’ opstarten
(doelstelling).
De opstart van de nieuwe organisatiestructuur is voor SCC een cruciale stap. Anders dan wat
geldt voor de meeste andere entiteiten moet SCC een aantal nieuwe activiteiten opstarten
(bijvoorbeeld m.b.t. BPM, veranderbeheer en strategische ondersteuning). Andere activiteiten
worden inhoudelijk verder uitgebouwd en worden verder verfijnd (communicatie,
doelgroepenstrategie en PMO).
SCC staat dus voor de belangrijke uitdaging dat een aantal nieuwe medewerkers in de loop
van 2011 zullen moeten worden ingeschakeld in de operationele werking van de dienst.
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Om die reden hebben we ervoor geopteerd om reeds in de loop van 2011 te starten met een
toepassing van de ontwikkelcirkels, zodat alle (nieuwe en bestaande) medewerkers van bij
aanvang op een professionele manier kunnen worden ingeschakeld en aangestuurd.
We noemen dit een voorbereidingstraject ontwikkelcirkels met het oog op de definitieve uitrol
in 2012, in overleg en afstemming met de Stafdienst P&O.

184

Stafdienst Personeel en Organisatie
Inleiding
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 om
een optimale en transparante dienstverlening te kunnen verzekeren naar de verschillende operationele
administraties 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 de
FOD Financiën
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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.
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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 om een werkomgeving te creëren waar
responsabilisering en betrokkenheid, wederzijds respect en vertrouwen centraal staan.
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SWOT‐analyse
Organisatieanalyse

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 een duidelijk gebrek aan
gestroomlijnde processen en 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 administraties 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.
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Omgevingsanalyse

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 en 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 en 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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De bijdrage tot de Strategische kaart in 2011

Naast de bijdrage van de stafdienst P&O tot de aangeduide KSF’s, zal ze uiteraard ook indirect, door een
betere P&O‐dienstverlening aan het management en de medewerkers, de andere KSF’s uit de
strategische kaart van de FOD mee ondersteunen.
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De prioriteiten voor 2011
Binnen dit hoofdstuk worden de verschillende P&O‐organisatiedoelstellingen en projecten opgelijst en
inhoudelijk kort toegelicht.
Met betrekking tot de organisatiedoelstellingen wordt in de beschrijving een summiere aanduiding
gegeven van de ‘onderliggende’ initiatieven of acties die de uiteindelijke realisatie van de doelstelling
zullen verzekeren.
Wat de projecten betreft wordt de finaliteit van het project beschreven.

o Coherente, transparante en begrijpbare regelgeving
 Coherente, transparante en begrijpbare personeelsreglementering (doelstelling)
Het uitwerken van een coherente, transparante en begrijpbare personeelsreglementering
op alle P&O‐domeinen (nieuwe organiek reglement FOD Financiën, enz….)

o Proactief communicatiebeleid
 Coördinatie van, intensifiëring van en impulsen geven aan de P&O‐communicatie via
alle mogelijke communicatiekanalen (doelstelling)
Onder andere het uitwerken van het P&O‐communicatieplan (in samenwerking met de
stafdienst SCC) en de opvolging ervan.

o Beheer‐ en managementinstrumenten
 P&O voert de beheerscyclus uit volgens het opgemaakte plan van aanpak op maat
(doelstelling)
Op het strategisch seminarie van P&O op 24 maart 2011 werd de invoering van de
beheerscyclus beslist.

 De opmaak van het operationeel plan 2011 van de stafdienst P&O (doelstelling)
Het strategisch seminarie van P&O vond plaats op 24 maart 2011 met als resultaat een
operationeel plan 2011 voor P&O.

 De opmaak van het operationeel plan P&O 2012 (doelstelling)
Het volgende strategisch seminarie P&O vindt plaats op 30/11/2011 met als doelstelling de
opmaak van het operationeel plan 2012.

 Personeelsplan: correcte en tijdige levering van statistieken (doelstelling)
Het beantwoorden van de vragen dient te gebeuren volgens de gedefinieerde KPI’s.

 Release cockpit P&O (project)
1. Inhoudelijke aspect: vertalen van de eindproducten van lot 2 (strategische kaart,
indicatorenfiches) naar een managementcockpit.
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2. Aspect presentatie: implementatie van de cockpit volgens de functionele vereisten
overeengekomen tussen FOD Fin en Cegeka.
Aantal KPI’s; te bekijken in functie van de gedefinieerde KPI’s in de detailfiches lot 2

o Afgestemd personeelsbeleid
 Uittekening van de nieuwe processen voor de mutaties en de hogere functies
(doelstelling)
Finaliseren van de nieuwe processen voor de mutaties en de hogere functies tegen
10/06/2011.

 Ontwikkelen van informaticatools ter ondersteuning van de P&O‐werking (mutaties,
hogere functies, onkostenvergoedingen, enz….) (project)
Creatie van informaticatools ter ondersteuning van de P&O‐processen (mutaties, hogere
functies, onkostenvergoedingen, ….).

 Bevorderingen niveau A (A3, A4 en A5): vergelijking van titels en verdiensten
(project)
Uitvoeren van de geplande bevorderingen via het nieuwe selectieproces.

 Invoeren Telewerk (project)
Invoeren in 2011 van een piloot in de FOD Financiën (plan van aanpak goedgekeurd op het
Directiecomité van 29/04/2011)

 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.

 Voorbereiding van de invoering van eHR in de FOD Financiën (lopend project)
Voorbereiden van de eHR piloot binnen de FOD Financiën, in samenwerking met de
stafdienst ICT 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
 Ontwikkelen van de nodige interfaces tussen AUTP en eHR
 Toevoegen van het proces ‘collectieve en geautomatiseerde besluiten’ aan de
applicatie eHR
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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.

o Optimaliseren van de ingezette middelen
 Uitvoering van het personeelsplan 2011 opvolgen (doelstelling)
Maandelijkse opvolging in het Dircom: stand van zaken van de wervingen en van de
bevorderingen.

 Personeelsplan: opstellen van het personeelsplan 2012 – opstellen van het
strategisch personeelsplan (doelstelling)
Rekening houdende met de vastgelegde KPI’s.

 Invoeren van een leiderschapscultuur binnen de FOD (project)
Door middel van het geven van de nodige opleidingen, de invoering van een
leadershipcultuur in de FOD Financiën bewerkstelligen.

 Upgrade organisatie‐ en competentietool naar versie 4 (project)
Upgrade van de software van versie 3 naar versie 4 ter ondersteuning van de
ontwikkelcirkels, de organisatiedatabase en de cartografie van de competenties.

o Geïntegreerde informatieverwerking
 Elektronische tijdsregistratie (project)
1. Onderzoek van de mogelijkheden hoe het huidige systeem van tijdsregistratie via
mechanische prikklokken en onafhankelijk van de toegangscontrole tot de
gebouwen kan vervangen worden door een nieuw online tijdsregistatiesysteem dat
zoveel mogelijk gebruik maakt van de gegevens van de toegangscontrole (badge en
tourniquet), evenals van de bestaande authentieke bronnen qua personeelsbeheer
en dit voor de ganse FOD Financiën.
2. Marktverkenning naar bedrijven die de geschikte apparatuur kunnen aanbieden en
contracteren van de meest geschikte firma.
3. Uitrol van een piloot in het North Galaxygebouw te Brussel voor een doelgroep van
minimum 200 personeelsleden.

o Gestructureerde expertise en kennisbeheer
 Opvolging van het globaal ontwikkelingsplan (doelstelling)
KPI’s in opmaak
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 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:
1. een behoefteanalyse van de ontwikkelingsnoden op het terrein en de ontwikkeling van
een sharepoint;
2. de opmaak van een globaal ontwikkelingsplan voor de volledige FOD;
3. 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’);
4. een kwaliteitsmeting van de gegeven opleidingen;
5. het op punt stellen van de processen ‘review & development’, ‘dispense & logistique’,
‘research & benchmarking’;
6. de uitwerking van het nieuwe proces ‘ontwikkeling in leadership’;
7. de integratie van de ‘blended learning’ in de day to day‐opleidingen;
8. het begeleiden van de verandering.

o Invoeren gepaste organisatiestructuur
 Realiseren van de nieuwe structuren van de FOD Financiën (lopend project)
Het realiseren van de nieuwe structuren houdt in:
1. Het opheffen van de voorlopige cel en de kanteling van het personeel van de oude naar
de nieuwe structuren,
2. Het implementeren van de federale functiecartografie voor het personeel van niveau A,
3. 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,
4. 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 (lopend project)
Invoering van een nieuw P&O‐samenwerkingsmodel om een modern HR‐beleid te
faciliteren en een betere dienstverlening te verlenen aan de klant, zowel manager als
medewerker. Inclusief de hertekening van de P&O‐processen, het bepalen van de risico’s en
de interne controle erop, alsook de verhuis van de personeelsleden in het North Galaxy‐
gebouw en de Thesaurie. Uitrol van de nieuwe P&O‐structuur in de centrale P&O‐diensten
(North Galaxy en Thesaurie op 2 mei 2011).

 Globale ondersteuning van de opleiding in het raam van de modernisering (project)
Ervoor zorgen dat het benodigde budget beschikbaar is om elke opleidingsaanvraag van de
projectleiders modernisering te dekken.

 Organisatiemanagement: het bijhouden en structureren van de dienstenstructuur
van de FOD Financiën in de databank personeel in samenwerking met de stafdienst
ICT (doelstelling)
Creatie van nieuwe codes in de databank personeel binnen de vastgestelde KPI’s.
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o Toepassen van ontwikkelcirkels
 Implementeren van de ontwikkelcirkels in de organisatie (project)
o Interne controle en integraal kwaliteitsbeleid
 Invoeren van de interne controle in P&O (project)
Opleiden en de basistools ter beschikking stellen om de interne controle binnen de
expertisecentra van P&O te implementeren (mei‐september 2011).
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Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Inleiding
De Stafdienst Budget 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 boekhouding– als strategische –via managementcockpits.
Na de ingebruikname op 1 januari 2011 van het federaal boekhoudsysteem Fedcom, is een
stabilisatieperiode vereist om deze ingrijpende verandering te verankeren in de organisatie. Eén van
onze processen zal worden uitgeschreven met aandacht voor de risico's en bijhorende
controlemaatregelen, een vijftal procedures zullen worden aangepast, een Fedcom helpdesk zal de
nodige ondersteuning bieden aan alle gebruikers. Tevens wordt het project Fedcom in 2011 verdergezet
in enkele deelprojecten zoals het uittekenen van een functionele analyse voor de ontwikkeling van de
analystische boekhouding en de noodzakelijke interfaces; het inrichten van een boekhoudkundige
verwerking van de Fiscale Inkomsten en de Niet Fiscale Inkomsten in Fedcom; de integratie in Fedcom
van de vervolgings‐ en gedingkosten voor D&A en de Registratie en Domeinen.
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole zal in 2011 verder inspanningen leveren en de administraties‐
generaal en stafdiensten ondersteunen bij het invoeren en verankeren van de in 2010 uitgetekende
beheerscontrolecycli. Daarnaast zal ook een beheerscontrolecyclus op niveau N opgemaakt worden en
zal er verder werk gemaakt worden van de integratie met de personeelscyclus en begrotingscyclus. Om
deze ondersteuning mogelijk te maken moet in 2011 de definitieve beheerscontrolestructuur aangepast
worden en de cellen beheerscontrole op het N‐1 niveau bevolkt.
De Stafdienst B&B levert de methodologische ondersteuning en omkadering aan om een volwaardig
intern controlesysteem op te zetten conform het COSO‐model.

Wouter De Ryck
Directeur Stafdienst Budget en Beheerscontrole
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Missie
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole stelt de begroting op en voert de boekhouding voor de FOD
Financien.
Daarnaast levert de Stafdienst relevante beheersinformatie aan die een efficiënt en effectief gebruik van
de middelen mogelijk maakt en oefent zij hierop toezicht uit.
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Visie
De Stafdienst Budget 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 Budget 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 algemene administraties en stafdiensten van de FOD
Financiën worden gegarandeerd.
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SWOT–analyse

De wil van de stafdienst B&B om zich te ontplooien blijft mede afhankelijk van de bereidheid van de
collega’s uit de algemene administraties 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 alvast een aantal opportuniteiten die deze verandering van cultuur
helpen mogelijk maken.

199

Bijdrage tot de Strategische kaart in 2010

200

De prioriteiten voor 2011
P01. Invoeren van hertekende en meetbare kernprocessen met het oog op de
vereenvoudiging en de automatisering
o Fedcom stabiliseren
Vanaf januari 2011 werkt de FOD Financiën met een nieuw boekhoudsysteem. Op termijn
zullen alle federale overheidsdiensten met het boekhoudsysteem Fedcom (Federale
Comptabiliteit) werken.
Ondanks de grondige voorbereiding van deze big bang‐operatie tijdens 2009 en 2010 wordt de
opstartfase gekenmerkt door een aantal technische problemen die nog worden versterkt door
de operationele problemen als gevolg van de budgettaire context in het kader van de lopende
zaken.
In de eerste periode van 2011 werd de helpdesk door de opstart van Fedcom geconfronteerd
met een grote hoeveelheid aan vragen. In de maandelijkse opvolgingsvergadering wordt de
verhouding tussen het aantal aanvragen en het aantal antwoorden gemonitord. Zodra het
aantal helpdeskvragen afneemt kan geïnvesteerd worden in het updaten van cursusmateriaal
en het geven van bijkomende opleidingen.
Het management legde de standaardprocessen voor uitgaven en inkomsten in Fedcom vast
tijdens de voorbereidingsperiode van Fedcom (april 2010 – december 2011). Het schriftelijk
vastleggen van de procedures is zeer belangrijk en is een concretisering van de
kernactiviteiten van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole.
Dergelijke procedures bewaken de processen voor uitgaven en inkomsten, maar zeggen ook
bijvoorbeeld hoe iedereen bepaalde dossiers moet aanpakken en schetsen ook duidelijk de
tussenkomst van de verschillende rollen in Fedcom bij de verwerking van een factuur.
De standaardprocessen voor uitgaven kleiner en groter dan 5.500 € en de provisionele
boekingen in de nieuwe Fedcom‐omgeving zijn momenteel uitgetekend in Visio met een
begeleidend excel document. Deze processen zullen simultaan met de input in de nieuwe
standaardtool ARIS geupdatet worden naar de recentste wijzigingen.
2011 is ook het jaar dat de Stafdienst Logistiek haar decentrale logistieke antennes opricht. Zij
hebben een cruciale rol zowel in de opmaak van de bestellingen van benodigdheden in
Fedcom (vastleggingsproces) als in de goedkeuring in Fedcom van de facturen voor geleverde
prestaties en ontvangen goederen (facturatiecyclus).
Rekening houdend met de grootte van de FOD Financiën als organisatie met een decentrale
structuur, moeten goed gedocumenteerde procedures leiden tot een verhoging van de
samenhang tussen de diverse uitvoerders en een verbetering van de wederzijdse
verstandhouding tussen de medewerkers en onze interne klanten (Staf – en Lijndiensten).

P03. Beheer‐ en managementinstrumenten
o Beheerscontrole
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole zal in 2011 verder inspanningen leveren en de
algemene administraties en stafdiensten ondersteunen bij het invoeren en verankeren van de
in 2010 uitgetekende beheerscontrolecycli. Het is hierbij de betrachting dat eind 2011 elke
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algemene administratie en stafdienst beschikt over een operationeel plan 2012. Daarnaast zal
in 2011 een beheerscontrolecyclus op niveau N worden opgemaakt en zal er verder werk
gemaakt worden van de integratie met de personeelscyclus en begrotingscyclus.
De managementcockpit Dircom moet een regelmatige opvolging binnen het Directiecomité
mogelijk maken.
Het bestaande beheerscontrole‐instrumentarium wordt aangepast en verder uitgebreid met
nieuwe boordtabellen voor o.a. de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(AAPD), de Algemene Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude (AFF), de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC), de Algemene Administratie Inning & Invordering
(AAI&I) en met management cockpits voor de pijlers van de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit (AAFISC).

o Operationaliseren van de cellen beheerscontrole op niveau N‐1
De stafdienst B&B heeft als doel de organisatiestructuur van de cellen beheerscontrole op N‐1
niveau in 2011 te finaliseren om het management een professionele ondersteuning te bieden
op het vlak van beheerscontrole en interne controle. Hiertoe sluit de stafdienst B&B de nodige
samenwerkingsmodellen af met de algemene administraties en de stafdiensten en zorgt zij
voor de nodige bestaffing van deze cellen.
De cellen beheerscontrole hangen hiërarchisch af van de Stafdienst B&B en functioneel van de
algemene administratie of stafdienst. Ze hebben vanuit hun expertise een sturende en
klankbordfunctie ter ondersteuning van het management van de algemene administratie of
stafdienst.

M02. Optimaliseren ingezette middelen
o Monitoren doorlooptijd facturen (doelstelling)
De doelstelling is het tijdig betalen van de facturen, maar ook het verminderen van het aantal
facturen om de werklast binnen de perken te houden gelet op het tekort aan personeel en
gelet op de voorziene afvloeiingen van personeel in de toekomst. Tevens werd bij de invoering
van Fedcom de verwerking van alle facturen die voorheen o.a. binnen de Gewestelijke
Directies werden behandeld naar het centrale niveau van de stafdienst B&B verplaatst zonder
dat het vroegere uitvoerend personeel werd overgeheveld. Deze problematiek zou zich
moeten oplossen bij de kanteling van de organisatie. In totaal werden in 2010 door de
stafdienst B&B meer dan 60.000 betalingen verricht.
De monitoring van de tijdigheid van het betalen van facturen gebeurt op basis van rapporten
uit het nieuwe geïntegreerde boekhoudingsysteem Fedcom die aangereikt worden door de
FOD B&B (federal accountant). Een eerste actie is deze rapporten analyseren. De gegevens die
als basis dienen voor deze rapporten moeten gefinetunet worden, omdat momenteel
anomalieën optreden. Daardoor geven de eerste monitoringscijfers een vertekend beeld en
een minder goed resultaat dan in werkelijkheid. Deze aanpassingen zullen tijd vergen,
waardoor we pas op een later tijdstip over correcte gegevens kunnen beschikken.
Om de betalingstermijn van facturen in te korten zou in de toekomst het gebruik van de
MIGO‐functie binnen Fedcom moeten geïntensifieerd worden naar de prestaties van diensten.

De factor budgettaire discipline en de budgettaire voorzichtigheid blijft ook in 2011
een vertragende impact hebben op de tijdige betaling van de facturen.
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I03. Interne controle en integraal kwaliteitsbeleid
o Interne controle (project)
De stafdienst B&B voert in 2011 een plan van aanpak ‘interne controle’ uit dat op
termijn moet leiden tot een intern controlesysteem (ICS) binnen de FOD Financiën
conform het KB van 17 augustus 2007. Hiertoe ondersteunt de stafdienst B&B de
algemene administraties en stafdiensten om op basis van een vier‐ tot vijftal
belangrijkste risico’s in hun processen een intern controlesysteem op te zetten
conform het COSO‐model waarop dan stelselmatig kan verder gebouwd worden en
dat verfijnd kan worden om te komen tot een volwaardig intern controlesysteem. De
stafdienst B&B levert hiervoor de methodologische ondersteuning en omkadering aan.
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De Stafdienst Informatie‐ en Communicatietechnologie
Inleiding
Het hoeft al lang geen betoog meer dat we de voorbije jaren een solide basis hebben gelegd voor een
moderne IT‐infrastructuur. Niet enkel de fundamenten zijn vandaag operationeel, maar ook meer en
meer nieuwe en moderne toepassingen die de hervormde manier van werken van de FOD Financiën
ondersteunen.
Dat is zeker geen reden om op onze lauweren te rusten, integendeel. De komende jaren zal er nog
steeds heel wat aandacht moeten gaan naar het verder uitvoeren van de moderniseringsstrategie (zoals
die eertijds is uitgetekend en waarvan de uitvoering is voorzien tot en met 2015). De nota ‘ICT Strategie
2010 – 2015’ omschrijft dit traject.
Naarmate de nieuwe toepassingen in productie komen, neemt de afhankelijkheid van de IT‐omgeving
toe en is het een uitdaging om de beschikbaarheid ervan te verzekeren. De beschikbaarheid van de
toepassingen en de informatie, waarvan men afhankelijk is om zijn kernopdracht uit te voeren, is binnen
iedere organisatie een heikel thema. De schaarse momenten van niet beschikbaar zijn maken immers
altijd een veel grotere indruk op de gebruiker dan de vele momenten van absolute beschikbaarheid …
De bedrijfszekerheid is de voorbije jaren gestaag toegenomen, o.a. door de continue geautomatiseerde
monitoring van de systemen. Uit deze permanente monitoring van de ICT‐omgeving stellen we evenwel
vast dat de oorzaak van eventuele storingen vaak buiten de infrastructuur ligt.
Daarom leggen we in 2011 nog meer de nadruk op gestructureerde, uitvoerige en multidisciplinaire
testprocedures, en dit met een nauwe betrokkenheid van en gedeelde verantwoordelijkheid met de
business. Tevens zullen we de procedures voor het in productie stellen van nieuwe software of
toepassingen verder verscherpen zodat niet voldoende geteste eigen ontwikkelingen of toepassingen
niet langer zomaar in gebruik kunnen worden genomen.
Anderzijds zijn we er ons ten zeerste van bewust dat de ‘time to market’ voor nieuwe toepassingen en
ontwikkelingen zo kort mogelijk moet zijn zodat we snel en efficiënt kunnen inspelen op de behoeften
en wijzigingen binnen de kernopdrachten van de FOD Financiën.
De verdere afstemming van de processen en de structuren, met het oog op een bredere
responsabilisering, zal ons toelaten om, zodra we een adequate business‐analyse en beschrijving van de
functionele behoeften hebben ontvangen van de business, snel en efficiënt de resultaten op te leveren.
In 2011 willen we de invoering van (de eerste fasen binnen) onze co‐sourcingstrategie, zoals beschreven
in de visienota en concretiseringsnota daaromtrent, realiseren. We zijn hiervoor volledig afhankelijk van
een snelle aanwerving van de benodigde, competente, medewerkers. In samenwerking met de andere
FOD’s wordt het model voor het bepalen van de werklast (en bijgevolg de benodigde resources en het
budget dat daarmee overeenstemt) verder uitgewerkt en onderbouwd.
De infrastructuur is dankzij een volgehouden investering op het niveau van de thans op de IT markt
beschikbare technologische mogelijkheden. Desalniettemin moet de infrastructuur ook de komende
jaren technologisch 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 introductie van Windows 7 op de desktop is hiervan slechts één voorbeeld. De verdere
uitbreiding van de X‐86 servers is een ander voorbeeld.
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De stafdienst ICT is de voorbije jaren uitgegroeid tot een volwaardige dienstverlener t.o.v. de algemene
administraties en andere stafdiensten (onze interne klanten) en t.o.v. de vele belastingplichtigen en
externe partners die gebruik maken van de verschillende e‐government toepassingen. Alle gebruikers
worden sinds vorig jaar door de servicedesk ondersteund en ook in 2011 willen we die ondersteuning
verder uitbouwen en afstemmen op de concrete behoeften van de gebruikers.
Gestructureerd en regelmatig overleg met de klanten en partners is daarbij een belangrijke hefboom.
Binnen de nieuw opgerichte dienst ‘ICT‐Accountmanagement’ zal er daarom een accountmanager
worden toegewezen aan iedere algemene administratie of stafdienst. Deze accountmanager zal als
bevoorrechte gesprekspartner een spilfiguur zijn binnen het beoogde gestructureerde overleg en de
nagestreefde partnerschappen.
Hij zal de correspondenten en sleutelgebruikers binnen de respectievelijke algemene administratie of
stafdienst regelmatig informeren over de dienstverlening, de evolutie van bepaalde projecten en/of
geplande aanpassingen, enz. In het kader van dit regelmatig overleg zal hij ook kennis kunnen nemen,
op een gecentraliseerde en coherente wijze, van de verwachtingen of voorstellen tot verbetering van de
dienstverlening.
De tevredenheid van alle gebruikers zal permanent worden bevraagd na iedere tussenkomst van de
servicedesk en op termijn evenzeer van de field service. Niet alleen bevestigt dit onze klantgerichte
houding maar het zal ons ook toelaten om het niveau van de rechtstreekse dienstverlening nauwgezet
op te volgen.

Louis COLLET
Directeur Stafdienst Informatie‐ en Communicatietechnologie
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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 bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met
serverplatformen.
 Het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van
typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met specifieke
bedrijfstoepassingen.
De Stafdienst Informatie‐ en Communicatietechnologie werkt hiervoor nauw samen met de
verschillende algemene administraties 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 ervan te bewaken.

206

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 Informatie‐ en Communicatietechnologie met het oog op de
uitbouw van een toekomstgericht en op de behoeften van de algemene administraties
afgestemd 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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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.
Inzake beschikbaarheid en betrouwbaarheid is er goede vooruitgang geboekt door de ingebruikname
van geautomatiseerde monitoring tools. Zoals is gebleken tijdens de laatste disaster recovery testen is
de maturiteit om de continuïteit te verzekeren bij calamiteiten naar een hoger niveau geëvolueerd. Het
is onze ambitie om een nog hogere maturiteit te bereiken in de volgende jaren.
Ten overstaan van alle klanten willen we de dienstverlening duidelijk omschrijven binnen een
dienstencatalogus, waarbij ook voorwaarden en de verantwoordelijkheden van alle partijen precies
worden afgebakend. Deze dienstencatalogus vormt de basis van duidelijke SLA’s van de stafdienst ICT
ten overstaan van zijn (interne en externe) klanten. Het aanduiden van Accountmanagers in 2011 zal
een troef zijn om deze doelstellingen te bereiken.
De centrale service desk is nu ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van externe gebruikers van
onze toepassingen, zodat een integrale ondersteuning kan geboden worden.
Inzake de governance van de IT‐processen, is er gestart met een verbeteringstraject dat reeds de eerste
vruchten heeft afgeworpen. Het betreft dan in de eerste plaats processen voor de definitie van
vereisten, de identificatie van alternatieve oplossingen, het nazicht van de technologische en
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economische haalbaarheid, de uitvoering van risico analyse en kost‐baten analyse en de beslissing om
de oplossing ‘zelf te ontwikkelen’ of ‘aan te kopen’.
Deze processen kunnen nog verbeterd worden in een gezamenlijke inspanning tussen business en IT in
toepassing van het CobIt raamwerk voor een betere afstemming tussen IT en de business. Het succes is
daarbij ook afhankelijk van de initiatieven voor procesmodellering en business analyse als katalysatoren
voor de verbetering van deze processen.
De instelling van een Quality Assurance Committee (QUAC) in samenwerking met de Strategische
Coördinatie heeft bijgedragen aan een betere kwaliteitsbewaking van de IT projecten op het vlak van
projectmethodologie, FUP methodiek, beveiligingsstandaarden en code conventies. Dit orgaan moet
zeker nog verder uitgebouwd worden en verankerd op termijn in een totaal kwaliteitsmanagement
systeem.
Opportuniteiten & Bedreigingen

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. Dit blijft een aandachtspunt in het bijzonder in het kader van de co‐sourcing strategie en het
streven naar het verzekeren van het evolutieve onderhoud in eigen beheer.
Ook de beschikbare mensen zijn een belangrijke succesfactor. De toenemende dynamiek op de
arbeidsmarkt betekent een dubbele bedreiging: enerzijds neemt het risico toe dat ervaren en bekwame
informatici worden aangetrokken door de privé sector (wat een verlies van effectieven en van kennis en
ervaring betekent) en anderzijds verliest de overheidssector aan aantrekkingskracht om specifieke en
ervaren profielen aan te trekken.
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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.
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Bijdrage tot de Strategische kaart in 2011

211

De prioriteiten voor 2011
K03. Verzekeren van de privacy
o 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.
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

In 2011 zal het luik voor de boekhouders in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd wordt het
interne IAM‐systeem verder onderbouwd.

K04. Proactief communicatiebeleid
o Bieden van transparantie op de werking (doelstelling)
De stafdienst ICT streeft naar een rechtstreekse dialoog met de gebruikers om hen te
informeren over de werking en de plannen van de stafdienst ICT en hen de prioriteiten voor
de nabije toekomst toelichten.
Communicatie is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de plannen van de stafdienst
ICT. Het ICT‐intranet en het serviceportaal, de artikels in Fininfo, de regelmatige
managementupdates zijn slechts enkele initiatieven die deze doelstelling ondersteunen.

P01. Invoeren van hertekende en meetbare kernprocessen met het oog op de
vereenvoudiging en de automatisering
o Processen inzake tests en inwerkingstelling (doelstelling)
In het kader van kwaliteitscontrole op de ICT‐applicaties is begin 2010 gestart met de cellen
voor functionele testen (ICT Applications) en load‐ en performantietesten (ICT‐infrastructuur).
Functionele testen verifiëren of de geleverde applicatie voldoet aan de gevraagde (business)
functionaliteit, op een gestructureerde en herhaalbare manier. De betrokkenheid van de
business bij deze testen is cruciaal.
Bij load‐ en performantietesten wordt het gedrag van de applicatie over lange duur en bij
veelvuldig gebruik nagegaan. Tevens wordt de antwoordtijd (ook en vooral bij intensief
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gebruik) getest evenals de integratie met de onderliggende infrastructuur. Dit zijn
hoogtechnologische testen.
Het voorbije jaar zijn de testen hoofdzakelijk ad‐hoc gebeurd, i.e. testen wanneer de
omstandigheden het toelaten en alles en iedereen beschikbaar is. In het kader van het Test
Competence Center wordt een gestructureerd proces geïntroduceerd om het verloop van de
testen beter te structureren en beter te organiseren. In aansluiting hierop wordt tevens, aan
de hand van de nodige tools en werkwijzen, een systematisch toegepaste kwaliteitsanalyse
van de Java‐code ingevoerd.
In 2011 zal o.a. de ingebruikname van de toepassing STIPAD worden voorafgegaan door een
intensieve testing.

o 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 om 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;
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.
Het project is grotendeels afgewerkt in 2010 en in 2011 wordt het project volledig afgerond.

P02. Een centraal aangestuurd risicobeheer met aandacht op preventie, controle en
vervolging
o Datamining (lopend project)
Het voorbije jaar werd de nieuwe datamining omgeving succesvol geïmplementeerd. De
interne medewerkers zijn dankzij de intensieve opleidingen en de hulp bij de migratie van de
bestaande toepassingen in staat om autonoom de ‘business as usual’ te onderhouden.
In 2011 worden een aantal nieuwe of ingrijpend wijzigende ontwikkelingen voorzien. Daartoe
wordt ook voorzien in externe bijstand onder meer voor het oplossen van technisch complexe
problemen of queries.

o Kasregistersystemen (project)
De stafdienst ICT neemt namens de FOD Financiën deel aan dit project opgenomen in het plan
van de regering voor de strijd tegen de fraude. Het betreft de ontwikkeling en erkenning van
fraudebestendige kasregistersystemen o.a. bestemd voor de horeca. Een nauwe interactie
met de sector en met de producenten van kasregistersystemen moet leiden tot duidelijke
criteria voor de goedkeuring van kasregistersystemen.
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Ook andere FOD’s zullen binnen het project worden betrokken (momenteel FOD Financiën en
Fedict, in de toekomst ook o.a. FOD Economie).

P03. Gepaste beheer‐ en managementinstrumenten (Managementcyclus, Performantie
management, uniform en algemeen toegepaste projectmethodologie,
Bedrijfsprocessenmanagement…)
o Toepassen van PMFin en BPM (doelstelling)
De stafdienst ICT wil zich volledig aligneren op de methoden inzake project‐ en procesbeheer
die op het niveau van de FOD zijn gedefinieerd.
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.
Ook inzake procesbeheer sluit de stafdienst aan op de BPM‐methodologie van de FOD
Financiën. De opmaak en documentatie van de ICT‐processen volgens de BPM‐N annotatie en
het beheer ervan binnen het BPM‐platform van de FOD zijn een paar initiatieven binnen de
stafdienst ICT die deze doelstelling onderbouwen. Anderzijds zal ook in de relatie tot de
business structureel worden uitgegaan van de onderliggende processen bij de definitie van de
functionele behoeften.

M01. Afgestemd personeelsbeleid
o Co‐sourcing (doelstelling)
Co‐sourcing is een belangrijke strategische pijler binnen de ICT‐strategie voor de komende
jaren. We verwijzen naar de diverse visienota’s die daaromtrent beschikbaar zijn en op het
niveau van de Ministerraad zijn besproken.
Deze co‐sourcing kan pas slagen indien de nodige ervaren medewerkers tijdig kunnen worden
aangeworven. In nauwe samenwerking met de andere FOD’s, wordt op basis van
praktijkvoorbeelden de ratio uitgewerkt die moet toelaten om de werklast objectief in te
schatten in functie van het bepalen van de benodigde personele middelen.
Binnen ieder lastenboek wordt een standaardclausule die de externe dienstverlener verbindt
tot co‐sourcing en de integratie van medewerkers van de FOD Financiën binnen de
ontwikkelingsteams.
Dit noodzaakt een adequate aansturing van het eigen personeel met duidelijke afspraken
zowel intern als t.o.v. de externe dienstverlener.

M02. Optimaliseren ingezette middelen
o 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;
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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.

o Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid (doelstelling)
Een verbeterde service aan de eindgebruiker (burgers, ondernemingen, FODFIN ambtenaar en
ICT medewerkers) blijft ook in 2011 een aandachtspunt dat wordt ondersteund 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.

Een aantal initiatieven en projecten gericht op de verbetering van de processen voor
dienstverlening en de verhoging van de kwaliteit en maturiteit inzake ontwikkeling van
toepassingen onderbouwen deze doelstelling.

o Capaciteitsplanning communicatie infrastructuur (doelstelling)
De Stafdienst Informatie‐ en Communicatietechnologie streeft naar het op peil houden van
een optimaal aangepaste communicatie‐infrastructuur. De implementatie van nieuwe
toepassingen, de ingebruikname van andere gebouwen, … noodzaken een permanente
bewaking van de capaciteit.
Ook in 2011 zullen een aantal initiatieven worden ondernomen om dit te verzekeren.

o 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.

o 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. Voor 2011
zal dit o.a. resulteren in de uitbreiding van de Windows X‐86 servercapaciteit.

o 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. De uitbreiding van de bureautica en antivirus software maakt hier eveneens deel
van uit.
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De introductie van Windows 7 en de proof of concept van de desktop‐virtualisatie zijn een
paar initiatieven die deze doelstelling ondersteunen. Desktop‐virtualisatie is derhalve een van
de krijtlijnen binnen de strategie om de beoogde flexibiliteit en mobiliteit te kunnen
waarborgen.
De visienota ‘My Workplace – strategische visie inzake kantoorautomatisering’ omschrijft de
evolutie die wordt vooropgesteld.

o Continuïteit en uitbreiding van de ICT fundamenten (doelstelling)
Er wordt voorzien in het up‐to‐date houden en toereikend houden van de tools en systemen
die de basis vormen van de ICT‐omgeving van de FOD Financiën. Deze fundamenten worden
door alle toepassingen benut.
Het beheer van de processen wordt een steeds belangrijker aspect binnen de FOD Financiën.
Op het niveau van de stafdienst Strategische Coördinatie en Communicatie en binnen iedere
dienst OCC (van elke algemene administratie of stafdienst) is een cel BPM voorzien.
De nodige tools om dit te ondersteunen evenals de vooropgestelde methodiek worden
opgenomen binnen de fundamenten en zullen door iedere nieuwe toepassing moeten worden
gerespecteerd zodat er steeds uitdrukkelijker wordt geëvolueerd naar een meer proces‐
centrische aanpak.
We verwijzen naar de nota ‘FOD Financiën – architecture building blocks’ waarbinnen de
diverse onderdelen worden beschreven.

o Uitfasering mainframe (doelstelling)
Alle mainframe toepassingen worden op termijn vervangen door toepassingen op de nieuwe
platformen. In 2010 is gestart met de uitfasering van het BS2000 systeem dat de toepassingen
van de btw en de registratie bevat.
Gradueel worden deze vervangen. De voortgang in de projecten die gestart zijn ter vervanging
van de betreffende mainframetoepassingen laat nog niet toe om deze bestaande
toepassingen stop te zetten. Daarom is de verlenging van de mainframe‐contracten en de
daarop gebruikte software‐elementen (o.a. CA) noodzakelijk en voorzien.

o Insourcen servicedesk Eranova (lopend 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.
Dit project is opgestart in 2010 en zal in 2011 verder worden geoperationaliseerd.

o 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 IP‐netwerk van
Financiën mogelijk is. Daarbij is er echter een wettelijk basis te respecteren.

216

In 2010 werd de haalbaarheid en de bruikbaarheid van IP‐camera's in en rond de gebouwen
van de FOD Financiën onderzocht. In 2011 wordt het project verder uitgebreid.

o Internet Security Penetration test (project)
Door de omvang, de zichtbaarheid en het belang van de FOD Financiën, dient de FOD als een
potentieel doelwit van internet hackers te worden beschouwd. Daarom wenst de stafdienst
ICT, naar analogie met de jaarlijkse disaster recovery testen, te starten met systematische
testen van de beveiliging van het netwerk, de applicaties en de internetbeveiliging.
De stafdienst ICT zal zich hierin laten bijstaan door een gespecialiseerde firma die een
zogenaamde black box intrusion test zal uitvoeren om de effectiviteit van de
verdedigingsmechanismen te analyseren.

M03. Een geïntegreerde informatieverwerking in ondersteuning van een vlotte en
veilige informatiedoorstroming en – uitwisseling met de nodige aandacht voor de
bescherming van de privélevenssfeer
o 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 is een belangrijk aspect om te komen tot een betere dienstverlening
aan de belastingplichtige en een efficiëntere controle.
De fundamenten van het programma STIRint zijn reeds opgeleverd. In 2011 wordt gestart met
de module ‘real estate’ ten behoeve van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie en gericht op de uitwisseling van informatie met betrekking tot
onroerende transacties en successies.

M04. Een gestructureerd expertise‐ en kennisbeheer gericht op de ontwikkeling en de
continue beschikbaarheid van de benodigde expertise en de kennis
o Interne kennisoverdracht binnen de Stafdienst Informatie‐ en
Communicatietechnologie (doelstelling)
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).

I01. Een nieuwe organisatiestructuur
o Aanstellen van ICT Account managers ten behoeve van de lijn‐ en andere stafdiensten
(lopend 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
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voor de stafdienst ICT. Deze persoon kent goed de business processen, en kan deze in verband
brengen met de IT architectuur.
In 2010 is reeds gestart met de aanstelling van 2 accountmanagers. In 2011 wordt voorzien in
de selectie van de overige accountmanagers.

o Uitwerken van een aangepast organigram (project)
In de loop van 2011 wordt het aangepaste organigram van de stafdienst ICT verder
geoperationaliseerd met inrichting van de verschillende afdelingen en diensten.
Binnen dit project wordt het organigram binnen iedere afdeling verder uitgewerkt met
duidelijke afbakening van de resultaatsgebieden en kernopdrachten. De inwerkingstelling van
het nieuwe organigram op de verschillende niveaus sluit aan bij de responsabilisering van de
organisatie en de gewenste evolutie naar resultaatsgerichtheid (i.p.v. taakgerichtheid).

I03. Interne controle en een integraal kwaliteitsbeleid, gefocust op de normvastheid van
de processen en de toegevoegde waarde van de processtappen
o Governance Business ICT (lopend project)
De stafdienst ICT investeert sinds enkele jaren in de ontwikkeling van zijn processen (cfr. o.a.
CMMI‐project). In het verleden heeft elke dienst processen ontwikkeld zonder zich zorgen te
maken over de integratie.
Vanuit het streven om te evolueren naar een proces‐gerichte cultuur en in aansluiting op de
rapportering ten behoeve van de interne audit, wil de stafdienst ICT een proces‐handboek
opstellen waarbinnen alle bestaande processen worden opgenomen en geïntegreerd. In die
zin zullen de inspanningen van de voorbije jaren op basis van ITIL en CMMI worden
geconsolideerd binnen het Cobit 5.0 framework.
In 2010 is een eerste fase uitgevoerd. In 2011 wordt de tweede fase uitgevoerd om in 2012 te
kunnen afsluiten met een implementatie van alle processen in Cobit 5.0.

o Risicobeheersing en KPI’s (project)
In aansluiting op de procesoriëntatie binnen iedere afdeling van de stafdienst ICT en het
implementeren van gestructureerde processen, wil de stafdienst verder gaan door de definitie
van relevante risico‐indicatoren en KPI’s.
Deze meetpunten zullen het mogelijk maken om een adequate interne controle en
risicobeheersing in te voeren binnen de stafdienst ICT. Ze zullen tevens toelaten om de
perfomantie binnen de ICT‐processen te objectiveren en op te volgen wat een belangrijk
onderdeel zal worden binnen de beoogde responsabilisering van de organisatie.
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Stafdienst Logistiek
Inleiding
De stafdienst Logistiek is een dienstverlenende organisatie die proactief de kernprocessen van de
diverse lijn‐ en stafdiensten ondersteunt. Door zijn optreden kan zij als katalysator fungeren bij
veranderingen van structuren en processen.
In 2010 werd overgegaan tot een nieuwe functionele hergroepering van de logistieke afdelingen en de
afdeling aankopen. Daarnaast werd bovendien een eigen cel “Operationele coördinatie en
communicatie” opgestart.
De Stafdienst Logistiek zal in 2011 verder werken om zijn werking en structuur verder te
professionaliseren. Op het operationele vlak worden zowel het schoonmaakbeheer als het beheer van
het wagenpark onder de loep genomen.
De professionalisering en de implementatie van de structuur van de stafdienst Logistiek op het terrein
wordt verder gezet.
Tenslotte wordt het strategisch gebouwenplan geëvalueerd en geactualiseerd.
Het blijft belangrijk ook de bestaande processen onder controle te houden. Daarom zal er meer
aandacht uitgaan naar interne controle en beheerscontrole binnen de stafdienst Logistiek.

Wouter De Ryck
Directeur Stafdienst Logistiek
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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.
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Visie
De Stafdienst Logistiek is een klantgerichte organisatie. De dienstverlening vindt plaats vanuit een
integrale aanpak, een transparant proces en een proactieve 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’.
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SWOT–analyse

De logistieke functies zijn vandaag de dag nog deels 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 volledig
gerealiseerd.
Door deze versplintering kunnen moeilijk schaalvoordelen in personeel worden gerealiseerd. De
plannen voor de invoering van een nieuwe organisatiestructuur voor de stafdienst Logistiek werden
opgesteld in 2010 en elke medewerker is er zich van bewust dat de plannen in 2011 verder moeten
worden uitgevoerd.

222

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.
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Bijdrage tot de Strategische kaart in 2011
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De prioriteiten voor 2011
P01 Invoeren van hertekende en meetbare kernprocessen met het oog op de
vereenvoudiging en de automatisering.
o Optimaliseren planning aankopen
Sinds 1 januari 2010 draagt de Divisie Aankopen bij tot de professionalisering van de
aankoopfunctie van de FOD Financiën. De geleidelijke centralisering van de verschillende
aankoopdomeinen geeft meer inzicht in de aankopen van de FOD, maakt het mogelijk om het
beheer ervan te vereenvoudigen door de procedures te groeperen, schaalvoordelen te
realiseren, maar ook de aankooppraktijken te optimaliseren en te harmoniseren.
In deze context zal de Divisie Aankopen er in 2011 voor zorgen dat de gunning van logistieke
opdrachten in 2011 verloopt binnen de termijnen die voorzien zijn in de planning en de
programmatie van de logistieke aankopen; ze zal toezien op de geleidelijke ontwikkeling van
specifieke aankoopstrategieën in functie van de verschillende aankoopdomeinen, de
ondersteuning van de logistieke divisies en andere algemene administraties of stafdiensten bij
de gunning van hun opdrachten, de controle van de regelmatigheid bij de gunning van de
opdrachten en ook de integratie van efficiëntie‐ en doeltreffendheidsdoelstellingen waarvoor
de Divisie Aankopen verantwoordelijk is of de controle en de ontwikkeling uitvoert om de
formalisering van de aankoopprocessen en ‐procedures te voltooien in samenwerking met
andere divisies of diensten.

o Uittekenen van een BPR Fleet management (project)
Voor het beheer van het wagenpark is een grondige doorlichting en hertekening van de haar
toegekende taken en de hierbij horende processen noodzakelijk geworden.
Door middel van een BPR zal op basis van strategisch inzicht de reorganisatie van het
Fleetmanagement worden hertekend. Hiervoor is o.a. een beter onderkennen van de
behoeften en/of de aanwending van de voertuigen bij de FOD Financiën nodig. Door een BPR
wenst fleet een reorganisatie te begeleiden opdat de werking en het beleid van het
Fleetmanagement, alsook de samenwerking met de operationele diensten, optimaal zou
verlopen.
Bovendien zal bij het hertekenen en de omzetting in processen, bepaald worden welke taken
voor automatisering in aanmerking komen en welke het best worden uitbesteed.

M02. Optimaliseren ingezette middelen
o Het professionaliseren van de schoonmaak
De bedoeling is te komen tot een uniforme en standaardaanpak van het beheer van het
schoonmaakpersoneel en –contracten, steeds met het oog op een verdere professionalisering,
een objectivering en een verhoging van de kwaliteit van de schoonmaakprestaties.
De professionalisering van de Logistiek en de hergroepering van de FOD FIN‐diensten
resulteren in centralisatie in grotere gebouwen wat deze strategie positief onderbouwt.
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o Uitvoeren Coperfin – Infrastructuurprogramma (inplanting)
In het Infrastructuurprogramma zullen in 2011 de plaatsen en gebouwen waar de FOD
Financiën zal aanwezig zijn en de timing waarbinnen dit zal gebeuren, worden bepaald. Het
vorige plan dateert al van 2003. Er is dus nood aan het herevalueren van de uitgangspunten en
hypotheses zoals deze werden gehanteerd.
De uitvoering van Coperfin zal in 2011 in de maanden juli, augustus en september verder
gepland worden op basis van de vraag van de verschillende algemene administraties en op
basis van de optimalisering van de bezetting van de gebouwen.

I01. Een nieuwe organisatiestructuur
o Operationaliseren Afdelingen Logistiek (project)
In 2010 is de Stafdienst Logistiek begonnen met de eerste fase van zijn
operationaliseringsplan. Zo werd er een nieuw organigram opgesteld op centraal niveau en
werden er verschillende nieuwe divisies opgericht. Op het terrein werden er 10 provinciale
antennes gecreëerd.
In de loop van 2011 zullen de logistieke antennes verder worden uitgebouwd en zullen de
logistieke cellen ingericht worden. De focus ligt hierbij eerst op het uittekenen van een
blauwdruk van de totale logistieke structuur, die na midden 2011 op een gefaseerde manier
zal worden ingevuld.
Op die manier kunnen de voordelen van een centrale strategische aansturing, logistieke
schaalvoordelen en een lokale aanwezigheid en kennis verenigd worden.
De nieuwe organisatie van de Stafdienst Logistiek levert het bewijs van de reële wens tot
coördinatie van en cohesie tussen de verschillende bestaande entiteiten om een zo efficiënt
mogelijk mechanisme te creëren.

