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1.

Inleiding
De FOD Financiën heeft in de voorbije jaren grote inspanningen geleverd om op
weg te gaan naar een moderne en op de burger gerichte organisatie. Deze weg was
moeilijk, en ondanks de onmiskenbare inspanningen van velen, is het resultaat niet
steeds voldoende zichtbaar. Toch werd op veel domeinen al vooruitgang geboekt.
Wij hebben een strategie uitgetekend die ons moet toelaten om onze
kernopdrachten steeds eﬀectief en juist uit te voeren, met een optimale inzet van
de middelen en binnen de concrete termijnen.
Het strategisch plan 2012-2017 dat zich situeert tegen een achtergrond van
de federalisering van een aantal bevoegdheden en een context van steeds
sneller wordende maatschappelijke verandering, betekent geen breuk met het
geïntegreerde managementplan van de vorige jaren. Het plaatst daarentegen
wel onze acties binnen het concrete kader van onze waarden en onze wettelijke
opdrachten. Deze acties moeten een correct antwoord bieden op de verwachtingen
van de regering, zoals deze uit het regeerakkoord en de jaarlijkse beleidsnota van
de Minister van Financiën blijken.
Wij willen in de komende vijf jaar werken rond twee sporen: de herstructurering
van het departement en de verdere professionalisering van de organisatie.
De herstructurering van het departement sleept al een decennium aan. Dit heeft
grote gevolgen voor een federale overheidsdienst: onzekerheid, ineﬃciëntie,
demotivering. Wij moeten deze herstructurering dan ook snel op het deﬁnitieve
spoor zetten.
Voor het eerst werden er, na beslissing van de ministerraad, concrete
voorstellen neergelegd met het oog op onderhandeling met de representatieve
vakorganisaties. Wij moeten nu absoluut de duidelijkheid en de stabiliteit creëren
waarop onze medewerkers recht hebben.
Pas wanneer de nieuwe structuur is ingevoerd, kunnen wij op basis van nieuwe
processen onze organisatie op een professionele leest schoeien.
Het tweede spoor is dat van de professionalisering van onze werking. Door de
invoer en verdere uitrol van een aantal instrumenten van goed beheer, moeten
wij onze diensten tot een niveau van dienstverlening brengen dat de toets met
de vergelijkbare overheidsdiensten bij onze belangrijkste handelspartners kan
doorstaan.
Deze instrumenten komen aan bod in de hoofdstukken die betrekking hebben op
de Stafdiensten Personeel en Organisatie en Begroting en Beheerscontrole en op de
dienst Strategische Coördinatie en Communicatie.
Door de uitrol van het systeem van beheerscontrole moet het mogelijk worden om
te sturen op concrete meetbare resultaten en dit op elk niveau van de organisatie.
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Zodra de nieuwe structuur in haar deﬁnitieve vorm is ingevoerd, zullen wij ook de
interne controle op punt kunnen zetten op basis van de processen van de nieuwe
organisatie. In het verlengde van een versterkte interne controle zal ook de interne
audit worden versterkt.
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Met de invoering van de ontwikkelcirkels die pas van start is gegaan, halen wij
onze achterstand op de rest van de federale overheid in. Dit mag geen puur
administratief systeem worden maar een echt operationeel instrument dat ons
toelaat de ontwikkeling van onze medewerkers op te volgen en dat ook toelaat om
hen op correcte manier te evalueren.
Wij zullen een belangrijke inspanning moeten doen op het vlak van opleiding
en begeleiding van het middle management. We doen dat via het in de loop van
dit jaar opgestarte programma Leadership. Het spreekt voor zich dat dit geen
eenmalige inspanning is maar daarentegen een permanent beleidspunt wordt.
Al deze instrumenten samen moeten ons helpen om deze overheidsdienst opnieuw
op het topniveau van de overheidsdiensten in dit land te brengen om aldus de
openbare dienstverlening te verzekeren die de bevolking terecht van ons verwacht.
De Federale Overheidsdienst Financiën vervult een belangrijk deel van de
wezenlijke functies van de federale overheid. Hij is het aan de maatschappij
verplicht om dit zo goed mogelijk te doen tegen een zo laag mogelijke kost. Het
streven naar uitmuntendheid moet een dagelijkse drijfveer zijn voor elk van onze
meer dan 27.000 medewerkers.
Deze medewerkers zijn ons enige kapitaal. De verwezenlijking van al onze
doelstellingen moet via hen verlopen. Het aantrekken en het laten groeien van
talent binnen onze eigen organisatie is de sleutel van het succes voor de toekomst.
In een maatschappelijke context waar de oorlog om talent in de volgende jaren
steeds sterker zal worden, zal het er op aankomen om van onze belangrijke
maatschappelijke opdrachten en van een professioneel gestroomlijnde organisatie
en werkwijze, onze aantrekkingskracht te maken.

Hans D’Hondt
Voorzitter van het directiecomité
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2.

De totstandkoming van het
strategisch plan 2012-2017
Het voorliggende strategisch managementplan is het resultaat van een intensieve
voorbereiding.
Voor de allereerste maal heeft de FOD Financiën daarbij de geïntegreerde
strategische managementcyclus toegepast zoals was overeengekomen op het
Directiecomité in juli 2010.
De managementcyclus voorziet een aansturing volgens 3 (planning-)niveaus:

De 3 planning niveaus

STRATEGISCH
6-jaarlijks
Jaarlijkse update

Directiecomité

Entiteiten & stafdiensten

OPERATIONEEL
Jaarlijks
In relatie tot begrotingscyclus
In relatie tot personeelscyclus

Alle diensten

INDIVIDUEEL

Alle medewerkers

Jaarlijks en/of tweejaarlijks
Ontwikkelcirkels

Niveau 1 - Strategisch
➢ We vertrekken vanuit het principe dat de FOD Financiën elke 6 jaar een
nieuw Strategisch Plan opstelt. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien
noodzakelijk bijgesteld.
➢ Het Strategisch Plan laat de FOD toe om vanuit een langetermijnvisie de juiste
kritische beslissingen te nemen en biedt een kader voor de opmaak van een
jaarlijkse operationele planning. De strategisch meest kritieke en prioritaire
projecten zullen er reeds in opgenomen worden.
➢ De opmaak van het Strategisch Plan wordt aangestuurd door de Voorzitter
en het Directiecomité. Het vertrekt van een aantal centrale doelstellingen en
thema’s die gelden voor alle Algemene Administraties en Stafdiensten, maar die
vervolgens binnen elk van deze entiteiten worden doorvertaald.
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Niveau 2 - Operationeel
➢ Jaarlijks wordt er een Operationeel Plan opgesteld.
➢ De inhoud ervan geeft concrete invulling aan de langetermijndoelstellingen
van het Strategisch Plan.
➢ Ook de operationele planning wordt aangestuurd door de Voorzitter en het
Directiecomité. De inhoudelijke opmaak ervan situeert zich evenwel op het
niveau van de Algemene Administraties en de Stafdiensten. De operationele
planning zal aansluiten op de jaarlijkse begrotingscyclus en personeelscyclus.
Deze aanpak laat de niveaus N-2 en N-3 toe om hun (operationeel)
managementplan op jaarlijkse basis in te passen en af te stemmen op de
uitvoering van het Strategisch Plan van de FOD.
➢ De operationele plannen worden verder doorvertaald naar doelstellingen voor
de onderliggende diensten. Alle diensthoofden worden geacht hun aandeel van
de operationele planning uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te
behalen.

Niveau 3 - Individueel
➢ De operationele plannen van elke dienst worden vervolgens verder doorvertaald
naar individuele doelstellingen voor de medewerkers die tot deze dienst
behoren.
➢ Deze stap wordt doorheen de organisatie bewaakt door alle leidinggevenden.
Vooreerst geven we een korte toelichting bij de opdracht en rol van eenieder:
➢ De Dienst voor Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC), die
rechtstreeks afhangt van de Voorzitter van het Directiecomité, staat in voor de
algemene coördinatie en de aansturing van de managementcyclus.
➢ Binnen elke Algemene Administratie en Stafdienst wordt deze algemene
coördinatie en aansturing waargenomen door de eigen lokale Dienst
Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC). De OCC’s gelden als ‘lokaal’
aanspreekpunt voor SCC en werken in een matrixstructuur met SCC samen.
➢ Voor elke stap wordt tussen SCC, de OCC’s en de andere actoren (voornamelijk
Stafdiensten) uitdrukkelijk afgesproken wat hun exacte opdracht is en welke
inhoud van hen wordt verwacht.

10

>

<
De geïntegreerde managementcyclus verloopt volgens 6 stappen:

STAP 1: Strategieontwikkeling
Deze eerste stap dient beschouwd te worden als een periode waarin 1/ informatie
wordt ingewonnen die de context waarin we ons bevinden in kaart brengt, opdat we
vervolgens de juiste keuzes kunnen maken en we 2/ vervolgens, op basis van de daaruit
getrokken conclusies, de fundamenten van onze strategie kunnen vastleggen.
➢ Aan alle actoren werd gevraagd om elk voor zijn onderdeel een bijdrage
te leveren in voorbereiding op dit eerste Strategisch Seminarie: SWOT’s,
benchmarks, analyses van eﬀectiviteit, technische analyses, enz. SCC stond
in voor de coördinatie van deze voorbereidende werkzaamheden in nauwe
samenwerking met de OCC’s van alle Algemene Administraties en Stafdiensten.
➢ Het Directiecomité heeft vervolgens, ter gelegenheid van een eerste Strategisch
Seminarie, 1/ de situatie van waaruit men vertrekt – op basis van de
aangereikte informatie – besproken en geanalyseerd, 2/ de visie, missie en
waarden van de FOD vastgelegd en 3/ tot slot, op basis van de conclusies uit het
voorgaande, de strategische doelstellingen en thema’s geïdentiﬁceerd.
Strategisch planningsproces

1.

2.

Strategie
ontwikkeling (N)

Strategische
Planning (N)
Strategische kaart & KPI’s
Strategische Initiatieven
Strategisch budget

Missie & Visie
Analyse en Evaluatie
Formulering doelstellingen

6.
Analyse & bijsturing

3.
Strategisch
Plan

Entiteiten
Stafdiensten
Personeelsleden

Analyse & benchmarking
Bijsturing & actualisering

5.

Afstemming
organisatie (N-1)

Operationeel
Plan

4.

Monitoring

Operationele
planning (N-1)

Strat. & Operat. KPI’s
Strategische Reviews
Operationele Reviews

Processen & Organisatie
Projecten & Initiatieven
Afstemming Ressources

UITVOERING
Processen
Projecten
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STAP 2: Strategische planning
Op basis van de evaluatie en de conclusies in de voorgaande stap, wordt in deze
fase de strategische visie voor het geheel van de organisatie verder uitgetekend en
geconcretiseerd onder de vorm van KPI’s en strategische initiatieven.
➢ Aan alle actoren werd opnieuw input gevraagd, op basis van de conclusies en
de strategische oriëntatie die het resultaat waren van het eerste Strategisch
Seminarie van het Directiecomité. SCC coördineerde de voorbereiding,
structureerde de input en pleegde hieromtrent overleg met de OCC’s en de
overige diensten van de Voorzitter.
➢ Tijdens een tweede Strategisch Seminarie heeft het Directiecomité de
resultaten van het eerste seminarie verder verﬁjnd. De strategische kaart heeft
nu haar deﬁnitieve vorm gekregen. Op dit seminarie werden ook reeds de
initiatieven geïdentiﬁceerd die ‘van strategisch belang’ worden beschouwd voor
de organisatie en waarvoor de opvolging en de budgetten bovendien op het
niveau van het Directiecomité worden bewaakt.
Deze ‘grote lijnen’ dienden vervolgens als richtsnoer voor het uitwerken van een
strategische visie door elk van de Algemene Administraties en Stafdiensten.

STAP 3: Afstemming organisatie
In Stap 3 heeft elke Algemene Administratie en Stafdienst een strategische planning
uitgewerkt die aansluit bij de strategische doelstellingen die eerder door het
Directiecomité voor de ganse FOD waren vastgelegd.
➢ In deze fase hebben voornamelijk alle OCC’s, in samenwerking met de diensten
van hun Algemene Administratie of Stafdienst, het voorbereidend werk moeten
aanleveren.
Voor de Stafdiensten is het in deze fase cruciaal dat zij actief opvolgen welke
de strategische opties zijn van de verschillende Algemene Administraties. De
Stafdiensten dienen in deze opmaak ook aandacht te besteden aan wat zij moeten
aanleveren aan de Algemene Administraties ter ondersteuning van hun behoeften.
Hiertoe zullen alle Stafdiensten bilaterale overlegmomenten plannen met elk van
de Algemene Administraties. SCC zal deze aanpak mee bewaken.
➢ De Algemene Administraties en Stafdiensten organiseren vervolgens een eigen
Strategisch Seminarie tijdens hetwelke ze een strategische planning zullen
uitwerken die 1/ afgestemd is op de eigen behoeften en uitdagingen, maar
2/ tegelijk aansluit bij de ‘guidelines’ uitgezet op het niveau van de ganse
organisatie.
➢ In een volgende stap werden de resultaten van de Stafdiensten en Algemene
Administraties voorgesteld, besproken en vervolgens gevalideerd binnen het
Directiecomité, al dan niet mits overeengekomen bijstellingen.
Deze oefening laat de Algemene Administraties en Stafdiensten toe om ‘eigen
accenten’ te leggen of speciﬁeke initiatieven te nemen die het realiseren van de
eigen doelstellingen ondersteunen.
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STAP 4: Operationele planning
In Stap 4 worden de Strategische Doelstellingen, te realiseren op een periode van 4
tot 6 jaar, omgezet in operationele jaardoelstellingen. Deze operationele planning
wordt opgemaakt op niveau van de Algemene Administraties, de Stafdiensten en alle
onderliggende diensten.
➢ In voorbereiding op deze oefening zullen de OCC’s, o.m. op basis van de
indicatoren die hen worden aangereikt door MPM, de huidige werking
evalueren en identiﬁceren op welke punten er in uitvoering van de strategische
opties optimalisering noodzakelijk is. Hiervoor vindt intensief overleg plaats
met de Stafdiensten B&B, P&O, S&L en ICT.
➢ Elke Algemene Administratie en Stafdienst stelt een operationeel plan op
dat voorziet in een aantal initiatieven in uitvoering van het strategisch plan
voor het komende jaar. Dit operationeel plan voorziet tevens maatregelen die
de beoogde operationele performantie (van de processen), de kwaliteit van
dienstverlening en eﬀectiviteit van de organisatie moeten waarborgen. De
interne controle en het identiﬁceren van prestatie-indicatoren maken eveneens
deel uit van deze operationele oefening. De Dienst MPM zal hier de nodige
expertise ter beschikking stellen.
➢ De Stafdiensten zullen het kader waarbinnen de Algemene Administraties
kunnen opereren communiceren, maar zullen zich verder zo veel mogelijk
afstemmen op de prioriteiten die door de Algemene Administraties worden
vastgelegd.
Het belang van deze stap ligt hoofdzakelijk op het niveau van de Algemene
Administraties en de Stafdiensten. Het Directiecomité bewaakt de invulling van
de strategische prioriteiten, de onderlinge afstemming en de uniformiteit van de
aanpak.

STAP 5: Monitoring
Het realiseren van doelstellingen – zowel strategische (GPS-functie) als puur
operationele (diagnose op basis van kengetallen) – vergt een permanente monitoring.
Deze monitoring zal zich binnen de FOD Financiën op twee niveaus afspelen:
Enerzijds zal de uitvoering van de Strategische en Operationele planning
nauwgezet worden opgevolgd en geëvalueerd aan de hand van trimestriële
Business Reviews tussen de Voorzitter en de bevoegde Administrateur-Generaal of
Stafdirecteur.
Anderzijds zal de werking van de organisatie permanent worden bewaakt op basis
van performantie-indicatoren (strategische KPI’s en diagnostische kengetallen
- zoals kwaliteitsindicatoren, performantie- of procesindicatoren, interne controleindicatoren, enz.).
➢ De voorbereiding, uitvoering en opvolging van de Business Reviews wordt namens
de Voorzitter en het Directiecomité waargenomen door de Dienst SCC.
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➢ De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de metingen – het meten zelf
dus – behoort afhankelijk van de meting, tot de verantwoordelijkheid van de
procesverantwoordelijken en/of lijnmanagers. De verantwoordelijkheid wordt
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dus telkens toegewezen aan een rol of een functie. MPM stelt zijn expertise ter
beschikking bij de keuze van de juiste indicatoren en bij de opmaak ervan.
➢ De methodiek, aanpak, formaten, evenals alle andere praktische aspecten
wordt telkens aangestuurd door de Stafdienst die verantwoordelijk is voor de
coördinatie.

STAP 6: Analyse & Bijsturing
Bedrijfsvoering is een permanent proces van analyseren en bijsturen waar nodig.
Elk jaar wordt dan ook een periode voorzien waarin, op basis van analyse - van
zowel de in de voorbije periode gerealiseerde inspanningen, als van de gewijzigde
omgevingsfactoren - de uitgetekende strategie wordt geëvalueerd en indien nodig
bijgestuurd.
➢ Aangestuurd en gecoördineerd door SCC zal deze analyse in nauwe
samenwerking met de OCC’s, MPM, de Stafdiensten, de Studiedienst en de
Diensten van de Voorzitter en mogelijk andere actoren worden voorbereid.
➢ De resultaten ervan zullen worden voorgelegd aan het Directiecomité en dienen
vervolgens als input voor Stap 1 van de volgende managementcyclus.
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3.

Het organigram van
de FOD Financiën
Organigram
Voorzitter

Autonome
diensten

Diensten
van de
voorzitter

Stafdiensten
Beleidsexpertise
en
ondersteuning

Personeel
en
Organisatie

Budget
en
Beheerscontrole

Informatie
en
communicatietechnologie

Logistiek

Algemene
Administraties

Fiscaliteit

Douane en
Accijnzen

Inning en
Invordering
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4.

Het strategisch
managementplan 2012-2017

4.1.

Missie, visie, SWOT analyse en waarden

4.1.1.

Onze missie
De uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op
het delicate evenwichtspunt tussen de rechten en de plichten die de wet de burgers
of de bedrijven verleent of oplegt.
Daarenboven heeft de FOD Financiën uiteenlopende opdrachten op ﬁscale,
ﬁnanciële en andere domeinen. Onze kernopdrachten, zeg maar onze
bestaansreden, zijn verwoord in onze missie opdat deze voor iedereen duidelijk en
bevattelijk zouden zijn.
De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:
➢ een rechtvaardige, tijdige en juiste heﬃng van de belastingen. Hij zorgt ervoor
dat elke belastingplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat
dit op een correcte en billijke wijze gebeurt;
➢ de optimale ﬁnanciering met het verzekeren van het evenwicht van de
Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld evenals de
opvolging van de economische en ﬁnanciële vragen ter ondersteuning van het
regeringsbeleid ter zake;
➢ in het kader van de juridische omloop van goederen de rechtszekerheid ervan
waarborgen door het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie1;
➢ toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen om
bij te dragen tot de ordening van de markt, de economische veiligheid, de
bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van
personen en goederen;
➢ bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude op alle
domeinen van het maatschappelijk leven;
➢ beleidsondersteuning verstrekken met betrekking tot de domeinen die tot de
“missie” van de FOD behoren;

1
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Het regeerakkoord voorziet in het concretiseren van het samenwerkingsakkoord van 24/10/2002
om de oprichting van het Agentschap van de patrimoniale documentatie mogelijk te maken. Deze
opdracht zal op dat ogenblik worden overgedragen aan dit nieuwe agentschap.
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De “missie” van de FOD Financiën is beperkt tot de federale overheid behoudens
bijzondere wetgeving op supranationaal en regionaal niveau en draait dikwijls
rond het delicate evenwicht tussen de rechten van de burgers en ondernemingen
en hun plichten jegens de gemeenschap en de overheid.

4.1.2.

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 opnemen van een modern bestuur dat
evolueert met de samenleving en met de economie en dat de evolutie van de
informatie- en communicatietechnologieën op de voet volgt.
Uit blijvende zorg voor de openbare dienstverlening hanteert en waarborgt
de FOD Financiën een professionele en strikte methodiek op het vlak van zijn
kernactiviteiten. Enerzijds door het ontwikkelen van eﬃciëntere werkmethodes
die meer rekening houden met de behoeften van iedereen, anderzijds door een
nieuwe bestuurscultuur op te bouwen die de medewerkers meer ruimte geeft en
tegelijkertijd meer beroep doet op hun verantwoordelijkheid.
Het slagen in deze opdracht hangt af van het vermogen om onze medewerkers die
doelstellingen inzake kwaliteit en dienstverlening te doen nastreven, inzonderheid
door onze ambtenaren voortdurend te laten verbeteren en innoveren.
Door aan de rechtmatige verwachtingen van de maatschappij te beantwoorden,
wil de FOD Financiën een vertrouwensrelatie aangaan met de burger en ervoor
zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt met volledige eerbiediging van de
wet.

4.1.3.

SWOT analyse
STRENGHTS
 Eenheid van visie
 Kruispunt van informatie
 Technische competenties
 Innoverende IT-omgeving
 Capaciteit en geograﬁsche spreiding

OPPORTUNITIES
 Steun voor fraudebestrijding
 Vraag naar E-diensten
 Europees kader
 Positie binnen de federale context
 Leeftijdspiramide

WEAKNESSES
 Gebrekkige eﬀectiviteit
 Human Resources Management
 Onvoldoende klantgerichtheid
 Beperkte creativiteit en innovatie
 Geen georganiseerd kennisbeheer

THREATS
 Demograﬁe
 Rigiditeit
 Buurlanden vaak proactiever
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Sterktes:
1.
2.
3.
4.
5.

Eenheid van visie over de toekomst (binnen Directiecomité)
FOD Financiën als kruispunt van informatie
Aanwezige technische competenties
Een innoverende IT-omgeving
Capaciteit en geograﬁsche spreiding

Zwaktes:
1. Een gebrekkige eﬀectiviteit:
- Gebrekkige inzichten (klant, personeel, werking, imago, …)
- Onvoldoende exploitatie van beschikbare gegevens
- Weinig benchmarking
2. Human resource management:
- Onvoldoende afstemming van competenties op behoeften
- Niet de juiste competenties op de juiste plaats
- Beperkte motivatie en betrokkenheid
- Te lage responsabilisering en leidinggevende competenties
- Rigiditeit regelgeving
- Beperkte mobiliteit en inzetbaarheid medewerkers
3. Onvoldoende klantgerichtheid:
- Onbestaand klachtenmanagement
4. Beperkt vermogen tot innovatie en creativiteit:
- Onvoldoende communicatie over toekomstvisie en de stappen die we zullen
ondernemen om daar te geraken (en afstemming daarop van de entiteit)
- Onvoldoende proactiviteit
- Onvoldoende kennis van de omgeving en de maatschappelijke evolutie(s)
5. Geen georganiseerd kennisbeheer
Opportuniteiten:
1. Maatschappelijk en politiek draagvlak fraudebestrijding:
- Beschikbaarheid van data en technologie ter ondersteuning
2. Vraag naar E-diensten en vereenvoudiging
3. Het Europees kader:
- Grensoverschrijdende verantwoordelijkheid
- Tendens naar samenwerking en ketenbewaking
4. Onze positie binnen de federale context:
- Mogelijke regionaliseringen
- Nieuwe opdrachten die aansluiten op core business
- Capaciteit om in shared service diensten te leveren
- Duurzame Ontwikkeling
5. De leeftijdspiramide laat vernieuwing van het korps toe
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Bedreigingen:
1. Demograﬁe:
- Schaarste op de arbeidsmarkt
- Vergrijzing
2. Rigiditeit:
- Ingewikkelde reglementering
- Verouderde reglementering en structuren
- Te traag in de verandering
- Geen scenario om omgekeerde leeftijdspiramide aan te pakken
- Weerstand tegen verandering
3. Verlies aan competitiviteit door hogere proactiviteit van buurlanden

4.1.4.

Onze waarden
De FOD Financiën hanteert een integraal waardenkader dat vier verschillende
invalshoeken behelst: de belanghebbenden, de organisatie, de individuele attitude
en de regelgeving.
De combinatie van deze perspectieven leidt tot vier toonaangevende kernwaarden:
gedreven (organisatie), dienstbaar (naar belanghebbenden), correct (regelgeving)
en integer (attitude).
Zo willen we een organisatie met gedreven medewerkers zijn, die enthousiast
streven naar een professionele uitmuntendheid en het optimaal functioneren van
onze overheidsdienst.
We zijn bovendien dienstbaar naar zowel interne als externe belanghebbenden
en trachten hun noden en verwachtingen zo adequaat mogelijk in te vullen. Dit
dienstverlenend aspect uit zich onder meer in het ter beschikking stellen van de
gevraagde informatie via een transparant communicatiebeleid, en een verhoogde
toegankelijkheid van onze dienstverlening.
Tevens handelen we correct en op onbevooroordeelde wijze, met oog voor de
regelgeving. Ook de gelijkheid en gelijkwaardigheid van burgers en collega’s vormt
in deze optiek een belangrijk aspect.
We doen dit alles bovendien op een oprechte en integere wijze, waarbij we onder
meer betrouwbaar omgaan met vertrouwelijke persoonsgegevens.
De vertaling van bovenstaande waarden naar concrete gedragsindicatoren voor
onze medewerkers zal zich voltrekken in de loop van 2012.
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4.2.

Een duidelijke, ambitieuze
maar haalbare strategie
De strategie van de FOD Financiën beoogt één doel: het op ieder ogenblik kunnen
waarborgen dat onze opdrachten eﬀectief en juist worden uitgevoerd, met een
optimale aanwending van de middelen en binnen de vooropgestelde termijnen.
De Voorzitter en het Directiecomité hebben de ambitie van de FOD Financiën
uitgedrukt in 3 duidelijke strategische doelstellingen:

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2012-2017
Tegen 2017 willen we …
1. onze doeltreﬀendheid - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen;
2. onze eﬃciëntie - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren;
3. ons niveau van dienstverlening verbeteren.
In elk domein willen we onze positie verbeteren ten opzichte van deze van onze
belangrijkste handelspartners.
Het realiseren van een maximale compliance en een doorgedreven innovatie
vormen de motor van deze ambitie.
Bovendien willen we dit doen in het perspectief van duurzame ontwikkeling.
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Drie strategische assen, één ﬁnaliteit …
Vertrekkende van deze basis heeft het Directiecomité de strategie voor de komende
jaren gedeﬁnieerd op basis van 3 strategische assen.
Deze strategische assen zijn transversaal en worden binnen iedere Algemene
Administratie en Stafdienst op een participatieve en gestructureerde wijze in
uitvoering gebracht.

Stafdiensten

Thesaurie

Patrrimoniumdocumentatie

Inning & Invordering

Dienstverlening

Fiscaliteit

Efficiëntie

Douane & Accijnzen

Doeltreffendheid

Bijzondere Belastinginspectie

de 3 strategische assen

Doeltreﬀendheid
We willen onze vooropgestelde doelstellingen beter verwezenlijken en dus de slagkracht
verhogen en de resultaten van de ganse organisatie verbeteren.
Ons streven naar doeltreﬀendheid beoogt op de eerste plaats dat alle burgers en
bedrijven aan hun verplichtingen, binnen de bevoegdheidsdomeinen van de FOD
Financiën, voldoen.
Heel wat burgers en bedrijven willen dit spontaan en met volledige eerbiediging
van de wet. We moeten daarom de nodige initiatieven blijven nemen om dit te
bevorderen, door accurate informatie, nieuwe toepassingen en hulpmiddelen
op het internet ter beschikking te stellen, door te zorgen voor een betere en vlot
toegankelijke ondersteuning, via telefoon maar ook ter plaatse, en tot slot door ook
een duidelijke regelgeving.
Tegelijkertijd is het belangrijk om te verzekeren dat iedereen ook eﬀectief zijn
verplichtingen nakomt. Ons motto hieromtrent is “door een beter en gerichter
toezicht zo snel mogelijk diegenen op te sporen die hun verplichtingen dreigen te
ontwijken …”.
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De FOD Financiën kan uiteraard niet alles controleren maar dit is evenmin
noodzakelijk. Het toezicht moet vooral toegespitst zijn op die diegenen bij wie zich
het risico voordoet dat zij zich niet aan de wettelijke regels houden.
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Dankzij de gestructureerde gegevensuitwisseling met andere overheidsdiensten
in binnen- en buitenland maar ook met bijvoorbeeld kredietinstellingen of
werkgevers beschikken we over heel wat informatie.
De uitwisseling van deze informatie en de analyse ervan laat ons toe om een betere
dienstverlening aan te bieden en tevens om sneller misbruiken of inbreuken te
ontdekken, met volle eerbied voor de persoonlijke levenssfeer.
We moeten daarbij streven naar een centraal aangestuurde en gecombineerde
benadering, gediﬀerentieerd in functie van het risicoproﬁel van de
belastingplichtige, om zodoende een antwoord te bieden op de verschillende
risico’s en om misbruiken in eerste instantie te voorkomen.
We willen m.a.w. evolueren van oude en traditionele strategieën, vooral of
uitsluitend gericht op controle, naar een meer globale en gecombineerde
benadering die inspeelt op de verschillende risico’s en tevens gericht is op de
preventie daarvan, door enerzijds de zelfredzaamheid te verhogen en door
anderzijds ontwijking te ontmoedigen door middel van proactieve communicatie
en gericht toezicht.
De certiﬁcatie van partners en actoren die actief en betrouwbaar deelnemen aan
de onderliggende processen en een verder doorgedreven informatie-uitwisseling
en koppeling tussen verschillende databanken dragen bij tot een eﬃciënt en
doeltreﬀend toezicht.
Er zal een nultolerantie gelden voor diegenen die hun aangifteverplichting
ontwijken, de kwaliteit van de controles zal worden verhoogd door o.a. een continue
monitoring en door het beschikbaar stellen van aangepaste werkmethoden,
instrumenten en hulpmiddelen, de invordering van alle ﬁscale en niet-ﬁscale
schulden zal worden versterkt o.a. op basis van een uniforme en geïntegreerde
procedure, ...
Fraudebestrijding blijft absoluut een belangrijk aandachtspunt voor de
komende jaren. De FOD Financiën heeft hierin een belangrijke rol te vervullen.
Verschillende van onze initiatieven, vaak in samenwerking met andere betrokken
overheidsdiensten, moeten er toe bijdragen dat de strijd tegen de fraude verder
wordt versterkt.
De verdere uitbouw van de Bijzondere Belastinginspectie in combinatie met
de invoering van nieuwe technologieën en technieken en een doorgedreven
internationale samenwerking zal de doeltreﬀendheid van de strijd tegen de grote
(internationale) ﬁscale fraude verder opvoeren.
Het streven naar een grotere doeltreﬀendheid vertaalt zich tenslotte op het niveau
van de overheidsﬁnanciën. De FOD Financiën wil in het bijzonder een grote zorg
besteden aan een optimale ﬁnanciering van de Belgische Staatsschuld teneinde
zo laag mogelijke rentelasten te behouden. Om de ‘optimale’ ﬁnanciering te
waarborgen zullen bij de Algemene Administratie van de Thesaurie een aantal
projecten die niet alleen een maximale fondsenconcentratie bij de Schatkist
beogen maar tevens een constante monitoring van de aan de ﬁnanciële sector
verstrekte waarborgen, hand in hand gaan.
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Het streven naar doeltreﬀendheid betreft niet enkel onze kernopdracht maar
heeft tevens een impact op de ganse werking. We moeten streven naar de beste
resultaten in al onze activiteiten. De voorbije jaren is de kanteling van de vroegere
taakgerichte instelling naar een sterk resultaatsgerichte organisatiecultuur
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ingezet. De invoering van de nieuwe organisatiestructuur en de invoering van
systemen van beheerscontrole samen met de toepassing van de ontwikkelcirkels
zijn belangrijke hefbomen om die evolutie versneld door te zetten.

Eﬃciëntie
We moeten onze opdrachten uitvoeren en onze doelstellingen realiseren met een
optimale inzet van middelen en bijgevolg met de hoogst mogelijke productiviteit. Met
een budgettaire context die de komende jaren moeilijk zal blijven, is dit een terechte
verwachting van de maatschappij.
Het permanent streven naar meer eﬃciëntie is een plicht voor iedere
overheidsdienst. Wij moeten permanent de kostprijs van onze werking verbeteren
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening.
Wij moeten op ieder niveau de aandacht en de middelen richten op de (kern)
opdrachten en de doelstellingen met de hoogste toegevoegde waarde en het juiste
evenwicht zoeken tussen eﬃciëntie en eﬀectiviteit.
Belangrijk hiervoor is de evolutie van een materie- & taakgerichte organisatie naar
een procesgeoriënteerde organisatie waar zoveel mogelijk wordt gewerkt op basis
van geïntegreerde verwerking en elektronische documenten.
De invoering van de aangepaste organisatiestructuur is dan ook fundamenteel en
betreft één van de prioriteiten voor de komende 24 - 36 maanden. Binnen iedere
Algemene Administratie of Stafdienst is de ‘roadmap’ uitgetekend om de nieuwe
structuur, in combinatie met de invoering van de aangepaste werkprocessen en
desgevallend de nieuwe toepassingen, te realiseren.
Tegelijkertijd willen we ook ons personeelsbeleid ‘moderniseren’. Dit moet
maximaal afgestemd zijn op onze doelstellingen en uitdagingen en moet de basis
vormen om de mobiliteit en de ﬂexibiliteit van de organisatie substantieel te
verhogen.
Een gestructureerde werkwijze om de organisatiekanteling soepel te laten
verlopen, aandacht voor heroriëntatietrajecten en gerichte opleiding van
medewerkers, de invoering van nieuwe werkvormen zoals tele- of thuiswerk maar
evenzeer van continu werk waar dat noodzakelijk is, zijn allemaal elementen van
een dergelijk beleid.
Uiteraard heeft het voorgaande ook een impact op onze informatisering. Zo
worden binnen onze nieuwe bureauticastrategie, “My Workplace 2.0”, alle ICThefbomen aangereikt om deze nieuwe werkvormen te ondersteunen.
De FOD Financiën wordt geconfronteerd met een grote natuurlijke uitstroom
van personeelsleden in de komende jaren. Een volledige vervanging van al deze
ambtenaren is niet haalbaar. De invoering van Business Proces Management -N
met het oog op een permanent beheren en optimaliseren van onze processen
en het uitvoeren van gestructureerde werklastmetingen vormt een belangrijke
hefboom voor het streven naar continue eﬃciëntieverbetering. Voor beide is
de basis gelegd en de komende jaren willen we deze technieken breed in de
organisatie toepassen.
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Eﬃciëntie is een kwestie van het optimaal inzetten van de beschikbare middelen.
Dat geldt voor personeel maar ook voor werkingskosten. De voorziene geleidelijke
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overgang van een klassieke inputbegroting naar een outputbegroting vormt de
basis voor de vooropgestelde geïntegreerde budgettaire cyclus.
Het gebruik van performante managementinstrumenten moet zorgen voor de
nodige transparantie en moet toelaten om de organisatie op de juiste manier aan
te sturen in functie van de te behalen resultaten en met aandacht voor het juiste
evenwicht tussen eﬃciëntie en eﬀectiviteit.
Deze objectieve monitoring biedt ons overigens de mogelijkheid om onze werking
en onze prestatieniveaus te toetsen aan andere vergelijkbare organisaties in
binnen- en buitenland, waarbij we openstaan voor de integratie in onze eigen
werking van bewezen goede praktijken van anderen.

Dienstverlening
De FOD is een overheidsadministratie en staat dus ten dienste van de gemeenschap,
van burgers en bedrijven. We moeten permanent streven naar een verdere uitbouw
van onze dienstverlening – ook als hefboom om de aanvaarding en spontane naleving
te versterken.
Onze dienstverlening moet laagdrempelig zijn en iedere belanghebbende
moet aanspraak kunnen maken op onze diensten. Daarom moeten wij onze
communicatiekanalen en de manier van interactie met de burgers en de bedrijven
permanent afstemmen op hun verwachtingen.
Overlegplatformen en samenwerkingsverbanden met publieke, private of
internationale belanghebbenden dragen ertoe bij dat wij deze verwachtingen
beter kunnen inschatten en invullen. We moeten onze stakeholders betrekken
bij de opvolging van onze dienstverlening, bijvoorbeeld op basis van
tevredenheidsenquêtes.
Het belang van digitale communicatie en dienstverlening neemt in onze
maatschappij steeds toe. Vandaag biedt de FOD Financiën reeds een uitgebreide
waaier aan e-government toepassingen ten behoeve van burgers en bedrijven aan.
Deze mogelijkheden moeten verder worden uitgebreid om een maximale
verwezenlijking van onze kernopdrachten te waarborgen en een volledig
elektronische afhandeling ervan te kunnen aanbieden. Zo maakt bijvoorbeeld het
elektronisch toesturen van het aanslagbiljet via ZoomIT de elektronische ketting
van de personenbelasting volledig, van aangifte tot uiteindelijke betaling.
Ook voor de andere kernopdrachten streven we naar een volledige elektronische
afhandeling. De voorbije jaren zijn heel wat deelstukken gerealiseerd, de komende
jaren wordt deze ‘puzzel’ vervolledigd.
Het persoonlijke portaal ‘My Minﬁn’ voor de burger en ‘My MinﬁnPro’ voor de
professionelen en mandatarissen zal de komende jaren nog omvattender en
gebruiksvriendelijker worden om de functie van beveiligde toegangspoort tot de
elektronische dienstverlening ten volle waar te maken.
We willen verzekeren dat niemand wordt uitgesloten van onze dienstverlening.
Daarom willen we niet enkel inzetten op de mogelijkheden die het internet en de
nieuwe media ons bieden maar voorzien we ook bijkomende initiatieven om te
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garanderen dat iedereen, ook de zwaksten van de maatschappij en de zogenaamde
‘digitale leken’ op ons beroep kunnen doen.
Om de toegankelijkheid van onze ‘fysieke’ dienstverlening te verbeteren zetten
we in op 2 sporen: het inrichten van een infocenter in de belangrijkste centra of
gebouwen van de FOD Financiën en een samenwerking met gemeenten om een
(beperkte) lokale aanwezigheid ten behoeve van de belastingplichtige te kunnen
verzekeren.
Tegelijkertijd kiezen we ervoor om onze dienstverlening de komende jaren verder
uit te bouwen zodat we zelf aan iedere belastingplichtige kunnen verzekeren dat
hij of zij automatisch en maximaal kan genieten van zijn of haar rechten.
Het staat vast dat een duidelijke reglementering ook leidt tot een lagere
administratieve drempel voor de burgers en de ondernemingen en tevens de
mogelijkheden tot ﬁscale ontwijking doet dalen. We streven dan ook naar een
transparante, eenduidige en begrijpbare reglementering en willen deze vertalen
in duidelijke werkinstructies. Deze reglementering mag geen tegenstrijdigheden
kennen en minimale administratieve lasten opdat op ieder ogenblik een uniforme
toepassing van de geldende wet- en regelgeving gewaarborgd kan worden.
We moeten proactief handelen en communiceren. Hierin past voorafgaand overleg
met de diverse beleidsinstanties (o.a. federaal, gewesten, Europees, ...) én met het
terrein (operationele diensten, stakeholders, economische operatoren, …) om de
regelgeving en de uitvoerbaarheid ervan te verbeteren.

4.3.

Onze strategische kaart
De uitdagingen en ambities van de FOD Financiën zullen worden gerealiseerd
op basis van een gestructureerd meerjarenplan. Binnen onze strategische kaart
hebben we de ‘Kritieke Succes Factoren’ (KSF’s) beschreven. Wij zullen in eerste
instantie focussen op wat fundamenteel belangrijk is om succesvol te zijn en de
verwachtingen in te lossen.
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INNOVATIE

KWALITEIT

PROCES

RESULTAAT

Deze kritieke succesfactoren zijn veelomvattend en geenszins met één maatregel
of initiatief te realiseren. Zij worden binnen de verschillende Algemene
Administraties en Stafdiensten geconcretiseerd in duidelijke doelstellingen en
projecten die samen onze ambitie en het vooropgestelde beleid zullen waarmaken.

R1

R2

R3

Compliance,
toezicht &
handhaving

Informatie
ter beschikking
stellen

Financiering

P1

P2

P3

HRM

Bedrijfsprocessen

Meting &
opvolging

K1

K2

K3

Goede
regelgeving

Multikanaal
diensten

Rechtszekerheid
& Privacy

I1

I2

Kennisbeheer

Organisatieontwikkeling
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Het perspectief ‘Resultaat’
Binnen het perspectief resultaat drukken we onze maatschappelijke
dienstverlening uit. We bieden daarmee een antwoord op de vraag wat in essentie
van ons wordt verwacht.
R1 - Compliance, toezicht en handhaving
De organisatie moet redelijke zekerheid bieden dat iedereen, zowel burgers als
bedrijven, zijn verplichtingen binnen de bevoegdheidsdomeinen van de FOD
Financiën naleeft met respect voor de geldende regelgeving.
Hierbij zal permanent worden gezocht naar het optimale evenwicht tussen
eﬀectiviteit en eﬃciëntie. In onze aanpak staat een centraal aangestuurde en
gecombineerde benadering, gediﬀerentieerd in functie van het risicoproﬁel
van de betrokken burger of het betrokken bedrijf, centraal. Hiermee willen we
een afdoend antwoord bieden op de verschillende risico’s en op de eerste plaats
misbruiken voorkomen.
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Onderstaand schema geeft een niet-exhaustief overzicht van geplande realisaties:

2016

2017

De FOD Financiën kan niet alles controleren maar dit is evenmin noodzakelijk.
Het toezicht moet vooral toegespitst zijn op die diegenen bij wie zich het risico
voordoet dat zij zich niet aan de wettelijke regels houden.
Door over de verschillende diensten van het departement heen samen te
werken, kan er veel eﬀectiever worden opgetreden en ontstaat er ook een beter
inzicht in de mogelijke risico’s of ontwijkingsgedrag. De Dienst Beleidsexpertise
en -ondersteuning neemt hierin een coördinerende rol op maar het gerichte
doelgroepenbeleid wordt binnen iedere pijler verder geconcretiseerd in functie van
de eigen bevoegdheidsdomeinen.
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De komende jaren wordt permanent verder gewerkt om alle relevante informatie
zelf op te halen bij de desbetreﬀende authentieke bronnen. Het kunnen beschikken
over accurate en tijdige informatie is belangrijk voor het verder vereenvoudigen
van de aangifteverplichtingen (omdat de informatie vooraf is ingevuld), wat
de spontane naleving stimuleert. Het laat tevens toe om een gerichter beleid
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uit te werken door het kruisen en analyseren van de verschillende gegevens,
met inachtname van strikte regels inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De komende jaren wordt dit geoptimaliseerd door systematisch
bijkomende nationale en internationale bronnen te ontsluiten.
Tegelijkertijd evolueren wij naar totaal nieuwe modellen waarbij bijvoorbeeld
de economische operatoren en de administratie als ‘partners’ samenwerken
binnen een vertrouwensrelatie. Binnen de Algemene Administratie der Douane &
Accijnzen maakt deze certiﬁcatie van ‘Authorized Economic Operator’ deel uit van
een globale Europese aanpak maar ook binnen de andere entiteiten, met name
de ﬁscale Algemene Administraties, betekent dit een hefboom om een maximale
naleving te verwezenlijken.
R2 - Informatie ter beschikking stellen
De verhouding tussen de burger en bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds
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, steeds meer
‘transparantie’, ‘informatieverschaﬃng’ en ‘actieve communicatie’ wordt verwacht.
Deze openheid draagt bij tot het verwerven van een voldoende draagvlak voor
de noodzakelijke inspanningen en tot het versterken van het imago, wat een
belangrijke bouwsteen is voor het vertrouwen in de overheid.
De FOD Financiën streeft er naar om ten voordele van alle belanghebbenden (onze
eigen medewerkers, de burgers en bedrijven, belangengroepen, andere nationale
en internationale overheidsdiensten, …) alle relevante informatie te ontsluiten.
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Het verzekeren van de integriteit en de authenticiteit van de ter beschikking
gestelde informatie en de beveiliging ervan tegen misbruiken vormen hierbij 2
belangrijke aandachtspunten.

2013

2014

2015

2016

2017

Een eﬃciënte informatie-uitwisseling is de sleutel tot een snellere en correctere
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toepassing van de regelgeving.
Dankzij de gestructureerde gegevensuitwisseling met andere overheidsdiensten
in binnen- en buitenland maar ook met bijvoorbeeld kredietinstellingen of
werkgevers beschikken we over heel wat informatie. Dit sluit bovendien nauw aan
bij ons streven naar een minimale bevraging van de belastingplichtigen door de
informatie reeds te verwerven bij de (authentieke) bron – de éénmalige opvraging
van de informatie. We willen de komende jaren onze nationale en internationale
partnerschappen verder uitbreiden zowel met het oog op het verwerven als op het
verstrekken van informatie.
Het technologisch platform voor gestructureerde en beveiligde informatieuitwisseling wordt verder uitgebouwd tot een performant en generiek platform
om op termijn een brugfunctie te vervullen tussen diverse nationale en
internationale actoren en de Gewesten en Gemeenschappen.
We willen de informatie waarover we beschikken toegankelijk maken voor alle
betrokkenen. My Minﬁn en My Minﬁn Pro nemen hierbij een alsmaar belangrijkere
plaats in als beveiligde toegangspoort tot de persoonlijke gegevens en de diverse
e-government toepassingen. We willen de ter beschikking gestelde informatie
en documenten verder uitbreiden over alle bevoegdheidsdomeinen van de
FOD Financiën zodat de burger of het bedrijf toegang krijgt tot zijn integrale
elektronische dossier.
Toegankelijkheid is uiteraard een belangrijk gegeven. Daarom voorzien we de
evolutie van onze toepassingen voor het intranet, bestemd voor onze medewerkers,
en voor het internet, bestemd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden, naar de
modernste technologieën. Deze websites zullen worden opgebouwd vanuit het
oogpunt van de gebruiker opdat deze snel en gemakkelijk de gezochte informatie
kan vinden en raadplegen. Ook de nieuwe sociale media verdienen hun plaats
binnen onze kanalen om informatie ter beschikking te stellen en te communiceren.
R3 - Financiering
Zowel de korte- als de middellange- en langetermijnﬁnanciering worden in nauwe
samenwerking tussen de diensten van de Schatkist en de beleidscel permanent
opgevolgd en bijgesteld zodat het jaarlijkse ﬁnancieringsplan overeenkomstig de
algemene richtlijnen van de Minister van Financiën verwezenlijkt kan worden.
Zo zullen naast de klassieke uitgiften (OLO’s, schatkistcertiﬁcaten, staatsbons)
ook alternatieve ﬁnancieringsinstrumenten deze uitgiften aanvullen (EMTN
programma, Schuldscheine).
De ontwikkelingen op de ﬁnanciële markten sinds de kredietcrisis van 2008
noopten België tot ingrijpen in haar ﬁnanciële sector zodat na aanpassing van
het regelgevend kader een aantal crisismaatregelen konden genomen worden.
Niet alleen intern maar ook in het Europees kader was de Belgische overheid
genoodzaakt waarborgen te verstrekken en interventies te doen. Het constant en
alert opvolgen en monitoren van de toestand en van de verstrekte waarborgen
en het voortdurend ﬂexibel kunnen inspelen op de ﬁnancieringsbehoeften zijn
uitdagingen waarmee de FOD Financiën zich in de komende tijd geconfronteerd
ziet.
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Wegens de massale intekening door particulieren op de in december 2011
uitgeschreven Staatsbons wordt een verhoogde uitgifte voor private investeerders
gepland waarbij een online inschrijving bij de dienst van de Grootboeken
ontwikkeld wordt met een maximale digitale communicatie en een snellere
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administratieve en boekhoudkundige verwerking.

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? Welke middelen hebben we nodig om onze dienstverlening te
kunnen verzekeren?
P1 - HRM
De uitvoering van de opdrachten en de realisatie van de vooropgestelde
doelstellingen wordt gedragen door de inzet en de competenties van de
medewerkers. De hoge natuurlijke uitstroom van medewerkers vormt een
belangrijk risico voor de continuïteit van onze activiteiten.
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De FOD Financiën wil uitgroeien tot een aantrekkelijke, dynamische en
innoverende werkgever die in het groeipotentieel van zijn medewerkers investeert.
Wij moeten talent aantrekken en behouden door een uitdagende loopbaan en een
modern personeelsbeleid.

2017

Om goed te kunnen werken, moeten wij voldoende deskundige en gemotiveerde
medewerkers vinden. Alle strategieën, plannen en doelstellingen worden
uiteindelijk gerealiseerd door de medewerkers op het terrein.
De FOD Financiën kan enkel slagen in zijn opdracht door een aantrekkelijke,
dynamische en innoverende werkgever te worden. Het versnellen van de bestaande
werving- en bevorderingsprocessen is cruciaal. De invoering van een nieuw
aangepast organiek reglement is één van de elementen voor het voeren van het
beoogde modern personeelsbeleid.
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De FOD Financiën stelt zichzelf tot doel om te investeren in het groeipotentieel
van de medewerkers en ervoor te zorgen dat talent wordt aangetrokken en
behouden door een uitdagende loopbaan. Elke medewerker moet beschikken over
een duidelijke functiebeschrijving en moet zicht hebben op zijn of haar mogelijk
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carrièretraject en moet over een opleidingsplan beschikken om zijn of haar
loopbaanontwikkeling te kunnen realiseren.
We moeten nieuwe werkvormen invoeren, zoals telewerken of desksharing,
en er voor zorgen dat de infrastructuur op het terrein aansluit met de nieuwe
organisatiestructuur en de nieuwe manier van werken.
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.
P2 - Bedrijfsprocessen
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De nieuwe geïntegreerde toepassingen en bedrijfsprocessen maken het voor de
medewerkers mogelijk om zich vooral te richten op de taken met de hoogste
toegevoegde waarde en bieden hen bovendien de toegang tot alle noodzakelijke
informatie.

2014

2015

2016

2017

De belangrijkste bouwstenen van de nieuwe ICT-omgeving zijn inmiddels
operationeel en gestaag komen er nieuwe applicaties bij, zowel rechtstreeks ten
behoeve van de burger en de bedrijven, via het internet, als ten behoeve van de
medewerkers van het departement zelf, via het intranet.
In de loop van 2012 en 2013 worden verschillende nieuwe toepassingen
geﬁnaliseerd waardoor het beoogde platform voor geïntegreerde verwerking
gerealiseerd zal worden. Dit platform voor geïntegreerde verwerking ondersteunt
een verschuiving van de functionele “silo’s”, opgetrokken rond de belastingen
of kernopdrachten, naar een geïntegreerde verwerking waarbinnen de burger
centraal staat zodat wij speciﬁek naar de doelgroep toe zullen werken en dit voor
alle types van belastingen en doorheen de verschillende entiteiten. De stabiliteit
en de permanente beschikbaarheid van de applicaties is een centrale bekommernis
voor de komende jaren.
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De invoering van BPM-N betekent een belangrijke opstap naar het continu
optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Elke entiteit is betrokken vanuit de eigen
dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC). De Dienst Strategische
Coördinatie en Communicatie neemt hierin het voortouw.
In 2011 is de aangepaste methode voor werklastmeting ingevoerd. Binnen de
dienst DAVO zal begin 2013 een eerste piloot gerealiseerd zijn. Dit pilootproject zal
toelaten om onmiddellijk de werking van de dienst DAVO te optimaliseren en zal
tevens het vertrekpunt zijn voor gelijkaardige oefeningen binnen de verschillende
Algemene Administraties en Stafdiensten.
Binnen een periode van 36 maanden moeten de belangrijkste sleutelprocessen in
kaart zijn gebracht en willen we voor ieder van deze processen beheersmeetpunten
hebben bepaald met het oog op een integraal beheer.
P3 - Meting en opvolging

Elk
ee
Op ntite
it
sta
rt b hee
ft e
en
e
ch
ma n ge
a
rki
ng ctua

lise
erd
Uit
ec
bo
ock
Op uw m
pit
sta
ifv
rt t onito
van
evr
rin
de
gk
ed
vo
en
r
oro
he itiek
ids
pg
Co
es
est
ns
en
y
s
tem
oli
qu
eld
d
ête
ed
ati
e
Uit
n
s
oe
eb
en
rol
lst
us
toe
van
ell
i
n
Uit
pa
ing
ess
de
s
bo
sin
en
rev
be
uw
ge
iew
n
van heer
sv
scy
de
oo
clu
r
int
op
ern s tot
vo
lgi
op
ec
ng
on
tro nivea
o
le b
u N pera
tio
inn
-3
ne
en
le e
Uit
i
ed
ns
bo
e
re
tra
uw
e
teg
nti
van
Int
isc
tei
eg
e
he
t
e
rat
ni
pla
nte
ie
nn
van
gra
en
pro
al
Ma
ces
na
KP
ge
I’s
me
bin
nt
ne
Inf
ns
orm
tra
teg
ati
eS
isc
he
yst
ee
be
m
he
ers
cyc
l
u
s
Int
eg
raa
l kw
ali
tei
tsm
an
ag
em
en
t

De FOD Financiën wil op regelmatige basis evalueren of zijn dienstverlening op een
consistente en correcte wijze wordt uitgevoerd en beantwoordt aan de
vooropgestelde doelstellingen en/of verwachtingen.
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2017

Het is belangrijk dat we op ieder ogenblik de organisatie kunnen aansturen om de
vooropgestelde doelstellingen te behalen. Het gebruik van prestatiemeetsystemen,
boordtabellen en managementcockpits moet ons toelaten om op ieder ogenblik de
voortgang te meten en zo nodig bij te sturen in functie van het beoogde resultaat.
We willen hierbij onze eigen prestatieniveaus vergelijken met andere organisaties
en desgevallend beschikbare goede praktijken integreren met het oog op een
betere performantie.
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De Business Reviews worden verder geconsolideerd zodat de strategische en
operationele cycli geïntegreerd worden opgevolgd met het oog op de realisatie van
de vooropgestelde strategie. De integratie van de strategische met de operationele
indicatoren moet een integraal beeld schetsen van de voortgang en de prestaties
van de organisatie.
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De verdere uitbouw van de interne controle moet ons toelaten om de risico’s over
onze essentiële processen te beheersen en moet een belangrijke bijdrage leveren
om de organisatie redelijke zekerheid te geven over o.a. de uitvoering en opvolging
van beslissingen en de naleving van wetten, decreten, besluiten, reglementeringen
en procedures.
Ook de uitbouw van een integraal kwaliteitsbeleid vormt een onderdeel van ons
streven naar een gerichte opvolging en beheer.

Het perspectief ‘kwaliteit’
Het perspectief kwaliteit richt zich a priori op onze individuele dienstverlening
t.o.v. de burgers en bedrijven. In essentie wordt een antwoord geboden op de vraag
wat wij moeten doen ten overstaan van onze externe belanghebbenden.
K1 - Goede regelgeving
Een duidelijke reglementering leidt tot een lagere administratieve drempel
voor de burgers en de ondernemingen en verlaagt de mogelijkheden tot ﬁscale
ontwijking. We streven dan ook naar een transparante, eenduidige en begrijpbare
reglementering en de omzetting ervan in duidelijke werkinstructies zonder
tegenstrijdigheden en met minimale administratieve lasten.
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De afdeling reglementering van de Stafdienst Beleidsexpertise & -Ondersteuning
heeft hierin een centrale, coördinerende functie maar dit doel vereist een
gezamenlijke aanpak waarin alle diensten van de FOD Financiën worden
betrokken.

2013

2014

2015

2016

2017

We moeten durven proactief handelen en communiceren. Hierin past voorafgaand
overleg met de diverse beleidsinstanties (o.a. federaal, gewesten, Europees, ...) én
met het terrein (operationele diensten, stakeholders, economische operatoren, …)
om de reglementering en de uitvoerbaarheid ervan te verbeteren.
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Inzake beleidsondersteuning moet de FOD Financiën een veel grotere rol spelen:
door voorafgaande analyses van de impact van beleidsopties, door evaluatie
van bestaande maatregelen en feedback over het gevoerde beleid en door
voorstellen te doen voor nieuw beleid. De heropbouw van een volwaardige macroeconomische studiedienst sluit hierop aan.
K2 - Multikanaal diensten
Onze dienstverlening moet laagdrempelig zijn en iedereen moet beroep kunnen
doen op onze diensten. Daarom moeten wij de manier waarop wij onze diensten
aan de burgers en de bedrijven aanbieden permanent afstemmen op hun
behoeften.
Overlegplatformen en samenwerkingsverbanden met publieke, private of
internationale belanghebbenden laten toe om deze verwachtingen beter in te
schatten en in te vullen. We moeten deze belanghebbenden dan ook betrekken bij
de opvolging van onze dienstverlening, door middel van tevredenheidsenquêtes
of door onze prestatieniveaus en resultaten te vergelijken met die van andere
organisaties.
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Elke Algemene Administratie of Stafdienst is betrokken bij het verzekeren van een
volwaardige multikanaaldienstverlening waarbij éénzelfde vraag ongeacht de
plaats, kanaal of medewerker op éénzelfde wijze beantwoord moet worden.
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2014
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2016

2017

De multikanaaldienstverlening heeft o.a. tot doel om de burger of het bedrijf
maximaal te ondersteunen en het zo eenvoudig mogelijk te maken om aan de
geldende verplichtingen te voldoen. Minimale administratieve last, een optimale
toegankelijkheid en laagdrempeligheid zijn hierbij sleutelwoorden.
De werking en de toekomstige organisatie van de bestaande dienst
‘Multikanaaldienstverlening’ vormt een belangrijk aandachtspunt. De
ontwikkeling en professionalisering van het Contactcenter en de uitbouw van
infocenters binnen de belangrijkste gebouwen van de FOD Financiën dragen
daartoe bij.
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Het verhogen van de herkenbaarheid en de leesbaarheid van onze formele
briefwisseling, het gebruik van nieuwe communicatiekanalen zoals sociale media
maar ook de toegang tot gebruiksvriendelijke en performante e-government
toepassingen of de toegang tot het persoonlijke elektronische dossier maken deel
uit van onze strategie.
K3 - Rechtszekerheid en privacy
Wij moeten op ieder ogenblik de garantie bieden op een rechtmatige, rechtsgelijke
en rechtszekere behandeling. Een correcte toepassing van de reglementering
vereist dat deze overal op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd, door de burgers, de
bedrijven en door de ambtenaren van de FOD Financiën.
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De FOD Financiën beschikt over zeer omvangrijke informatie over de
belastingplichtige. Ieder misbruik daarvan moet voorkomen worden en wij moeten
alle maatregelen nemen om de persoonlijke levenssfeer van iedere burger te
vrijwaren.

2015

2016

2017

Wij hebben nood aan een geharmoniseerde en afgestemde toepassing van de
privacyreglementering: de algemene voorwaarden en regels inzake de toegang tot
en het gebruik van de informatie deﬁniëren en de coördinatie van de toekenning
en het beheer van de toegangsrechten verzekeren. De dienst Privacy binnen de
Diensten van de Voorzitter heeft hierin een sleutelrol.
Het invoeren van een integraal informatieveiligheidsbeleid is een belangrijke stap
in het vrijwaren van de integriteit van de informatie en het beschermen ervan
tegen verlies of misbruik.
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De uniforme toepassing van de regelgeving dankzij een snelle doorstroming van
richtlijnen, een tijdige behandeling van bezwaren of het alert en snel reageren
op briefwisseling en vragen van de belastingplichtige dragen tevens bij tot de
noodzakelijke rechtszekerheid.

Het perspectief ‘Innovatie’
Het perspectief ‘innovatie’ is gericht op de groei en de ontwikkeling van de
organisatie en omvat de kritieke succesfactoren voor onze slagkracht in de (nabije)
toekomst. Deze succesfactoren geven m.a.w. een antwoord op de vraag ‘door wat’
wij in staat zijn om in de toekomst onze missie en visie te realiseren en te blijven
verbeteren.
I1 - Kennisbeheer
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is de uitbouw van een
toereikend kennisbeheer.
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We moeten de aanwezige kennis in kaart brengen, deze verankeren en beschikbaar
stellen voor alle medewerkers. Het documenteren en beheren van onze
bedrijfsprocessen is één element. Daarnaast moeten wij moderne (technologische)
middelen inzetten om het gebruik en het behoud van de aanwezige kennis te
verzekeren.

2014

2015

2016

2017

Een belangrijk fundament is het uitbouwen van een documentatiebeheersysteem
waarbinnen de geëxpliciteerde kennis kan worden bewaard en ter beschikking
gesteld.
Tegelijkertijd is het belangrijk om de impliciet aanwezige kennis te delen binnen
expertnetwerken en overlegplatformen.
Kennisbeheer omvat ook HR-aspecten: mentorschap, coaching, stagebegeleiding,
enz. Deze aspecten worden gefaseerd geïntegreerd binnen het HR-beleid.
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Het uittekenen van de processen is eveneens een vorm van kennisbeheer. Alle
sleutelprocessen zullen progressief in kaart worden gebracht en binnen onze BPMaanpak geactualiseerd en ter beschikking gesteld worden. Ook andere methoden
en modellen zullen worden gedocumenteerd opdat deze informatie en kennis voor
iedereen toegankelijk kan worden gemaakt.
I2 - Organisatieontwikkeling
De invoering van de nieuwe toepassingen en nieuwe werkwijzen op het
terrein moeten de FOD Financiën doen evolueren naar een meer eﬃciënte en
moderne administratie met een betere verdeling en een verduidelijking van de
verantwoordelijkheden als resultaat. We streven naar een resultaatsgerichte
aansturing waarbij iedere manager verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
vooropgestelde strategie binnen zijn domein.
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De invoering van deze nieuwe organisatiestructuur op alle niveaus, de overgang
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.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

In deze organisatiestructuur wordt het juiste evenwicht nagestreefd tussen
autonomie voor de leidinggevenden en de noodzakelijke centrale aansturing,
beheer en opvolging.
De nieuwe organisatiestructuur brengt de uitvoeringsverantwoordelijkheid
en het uitvoeringsniveau alvast zo dicht mogelijk bij elkaar. Dit zal zeker de
‘afstand’ tussen het centrale bestuur en de operationele diensten verkleinen en de
slagkracht en de reactiesnelheid van de organisatie verhogen.
Wij streven ernaar om alle reglementaire initiatieven, waaronder de publicatie
van de verschillende Koninklijke Besluiten die daartoe nodig zijn, af te ronden
tijdens het tweede semester van 2012 zodat de operationalisering van de nieuwe
organisatiestructuur en de toewijzing van iedere ambtenaar aan zijn ‘deﬁnitieve’
plaats en functie binnen de organisatie kan worden ingezet.
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Uiteraard zal de ganse kanteling niet in één enkele beweging gebeuren. De nieuwe
organisatiestructuur zou volledig operationeel moeten zijn binnen een periode
van maximaal 36 maanden na de goedkeuring van het reglementair kader.
Daartoe werden binnen iedere entiteit projecten bepaald. De ondersteuning voor
deze hervorming inzake HR-aspecten door de nieuwe Loopbaanoriëntatiedienst of
inzake veranderbeheer door het SCC-OCC netwerk is verzekerd.

4.4.

Strategische KPI’s
Sinds 2009 deﬁnieert de FOD bij de opmaak van het geïntegreerd
managementplan een strategische kaart. Deze strategische kaart is de vertrekbasis
voor de keuze van de juiste doelstellingen en projecten, in uitvoering van het
managementplan.
Het komt er op aan om vervolgens de realisatiegraad van deze projecten en
doelstellingen aan de hand van nauwkeurige en betrouwbare indicatoren te
monitoren... In het kader van deze opvolging identiﬁceren we 2 types indicatoren:
Enerzijds hebben we een grote reeks operationele indicatoren die de voortgang in
kaart brengen van 1/ alle projecten en 2/ alle doelstellingen. Projecten worden ‘per
individueel project’ opgevolgd. De doelstellingen worden gemonitord zowel op het
hoogste niveau (per entiteit), als op elk onderliggend niveau (per directie en per
dienst).
Anderzijds deﬁniëren we voor elke strategische doelstelling en elke KSF uit de
strategische kaart een aantal ‘strategische KPI’s’. Deze KPI’s geven onze evolutie
aan tegenover een duidelijk gedeﬁnieerde norm of doelstelling. Deze strategische
KPI’s zijn ‘per deﬁnitie’ ook geconsolideerde resultaten. Met name betreft het ofwel
een consolidatie van een aantal onderliggende indicatoren voor alle projecten –
per programma – die een doelstelling ondersteunen, of van alle gelijkwaardige
doelstellingen zoals ze in de verschillende algemene administraties werden
gedeﬁnieerd.
Het komt er nu op aan om de juiste strategische KPI’s te ontwikkelen. De realisatie
van de strategie behelst immers meer dan het systematisch afvinken van de
behaalde operationele KPI’s of de gerealiseerde mijlpalen.
Bij de opmaak van het voorliggend strategische managementplan werd binnen
het Directiecomité overeengekomen dat we onze belangrijkste omringende
economische handelspartners (Frankrijk, Duitsland, Nederland) als norm zouden
nemen voor de belangrijkste ‘top level KPI’s’.
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5.

De strategische plannen van
de Algemene Administraties

5.1.

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

5.1.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit verzekert de dienst inzake
inkomstenbelastingen en BTW met het oog op een rechtvaardige en juiste
heﬃng van de belastingen & heﬃngen verschuldigd door particulieren, KMO’s
en grote ondernemingen.
➢ Hiertoe worden internationale verplichtingen, 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 persoonlijke
levenssfeer.

5.1.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?
1. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit streeft permanent naar het
verbeteren van de eﬃciëntie en de eﬀectiviteit van haar werking op basis van
het professionalisme van haar medewerkers, een doorgedreven automatisering van de processen, een optimaal afgestemde organisatiestructuur, een
organisatiebrede resultaatgerichtheid en een integrale kwaliteitszorg.
2. 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.
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3. Door een optimale interne en externe communicatie wil de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit de transparantie van haar werking
maximaliseren, de respectievelijke doelgroepen sensibiliseren ten
overstaan van hun rechten en plichten en de medewerkers van de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit meer responsabiliseren. 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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5.1.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
De strategische doelstellingen van de FOD dienen als vertrekpunt voor de opmaak
van een ambitieus maar realiseerbaar strategisch plan voor de periode 2012-2017.
Deze 3 strategische doelstellingen, geformuleerd door het Directiecomité van de
FOD Financiën, worden vertaald naar onderstaande doelstellingen die door de
Algemene Administratie van de Fiscaliteit op middellange en lange termijn moeten
worden gerealiseerd.

Tegen 2017 wil de AAFisc:
1. de doeltreﬀendheid - en dus de mate waarin we onze doelstellingen behalen
- verhogen
a. door het stimuleren van compliance
b. door een optimalisatie van de controles met garantie op een gelijke
behandeling
2. de eﬃciëntie - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren
a. door te streven naar een optimale inzet van haar personeel binnen een
aangepaste doelgroepgerichte organisatiestructuur
b. door haar bedrijfsprocessen actief te beheren, te modelleren, te
documenteren en te automatiseren waar mogelijk
c. door zo veel als mogelijk elektronisch te werken
3. het niveau van dienstverlening verbeteren
a. door een aanpak en dienstverlening, afgestemd op doelgroepen
b. door het maximaal automatisch toekennen van een recht

Opgelet:
Naarmate de impact van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen
duidelijker wordt, kan een bijsturing van de hieronder gedeﬁnieerde strategische
doelstellingen en/of projecten noodzakelijk zijn. De AAFisc engageert zich dan ook
actief deel te nemen aan de door de Voorzitter aangekondigde werkgroepen die
enerzijds rond de ﬁscale vereenvoudiging zullen werken en anderzijds rond de
institutionele hervormingen.
Toelichting bij de invulling van de doelstellingen door de AAFisc

DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID verhogen
a. Door het stimuleren van de compliance
De AAFisc zal hiertoe haar dienstverlening op maat van de doelgroepen P, KMO, GO
verder optimaliseren.
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Zij wil het vervullen van de aangifteplicht faciliteren door maximaal zelf alle
beschikbare informatie elektronisch binnen te halen en aan de belastingplichtige
enkel die gegevens te vragen die nog niet in haar bezit (kunnen) zijn.
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Het sluitstuk hiervan moet een aangifte in de personenbelasting zijn waar zoveel
mogelijk codes vooraf worden ingevuld en waar door de burger/AAFisc zo weinig
mogelijk correcties moeten worden aangebracht.
Q1 2012:
opstart werkgroepen
“onroerende inkomsten” & “buitenlandse pensioenen” met het
oog op vooraﬁnvulling in TOW/
VVA

Q1 2014:
opstart werkgroep
buitenlandse wedden
en lonen met het oog
op vooraﬁnvulling in
TOW/VVA

Q2 2012:
synchronisatie
vooraﬁnvulling TOW/VVA

Q2 2016:
extern bij authentieke
bronnen beschikbare
gegevens worden maximaal
elektronisch binnengehaald
& geëxploiteerd met het
oog op een vooraﬁnvulling
in VVA/TOW

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

Q2 2013:
vooraﬁnvulling leeﬂonen
in TOW/VVA
Q1 2013:
opstart werkgroepen “aftrekbare bestedingen”, “belastingsverminderingen” &
“bank-en verzekeringssector” met het oog
op vooraﬁnvulling in TOW/VVA (*)

2016

2017

Q2 2015:
alle intern beschikbare informatie
wordt maximaal elektronisch
geëxploiteerd en vooraf ingevuld
(VVA/TOW)

(*) zal mogelijk moeten worden bijgestuurd van zodra er meer duidelijkheid bestaat rond de in het
regeerakkoord voorziene bevoegdheidsoverdracht m.b.t. de overgehevelde ﬁscale uitgaven (blz. 53).

Daarnaast wil ze de compliance laten toenemen door enerzijds een absolute
nultolerantie in te voeren voor die belastingplichtigen die hun aangifteverplichtingen niet (correct) nakomen en door anderzijds in te zetten op de preventieve
aanpak.
Q1 2012:
concertatie met AAI&I met het
oog op een principeakkoord
m.b.t. automatische toekenning
van belastingverhogingen en
administratieve boetes

Q3 2014:
automatische centrale verzending van
herinneringsbrieven voor niet-indieners
voor alle materies

Q3 2012:
register administratieve boetes & belastingverhogingen
geïntegreerd in TAXI

Q4 2014:
absolute nultolerantie voor BP die hun aangifteverplichtingen niet correct nakomen (incl. automatische toepassing van belastingverhogingen
en administratieve boetes)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

Q3 2013:
register administratieve boetes & belastingverhogingen geïntegreerd in STIRON-VENB/RPB/BNI-VEN
Q1 2013:
repertoria bevatten correcte info m.b.t. aangifteplichtigen &
uitrol geharmoniseerde werkprocedures voor niet-indieners
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Zij zal hiertoe jaarlijks een aantal controleacties uit haar controleprogramma
proactief aankondigen (interne en externe communicatie) alsook investeren in
CRM-acties gericht op de preventie van risico’s. In dit kader wil de AAFisc bepaalde
beroepen/sectoren op hun rechten en plichten wijzen om vervolgens het al dan
niet respecteren ervan (streng) te controleren.
•

Aantal controleacties worden proactief aangekondigd

•

Integratie CRM-acties gericht op preventie van risico’s in meerjaren- en
jaarlijks controleprogramma

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q3 2013:
Processen en procedures m.b.t. CRM-actie gericht op
preventie van risico’s zijn gemodelleerd en beschreven

Omdat de AAFisc er zich van bewust is dat ze dit onmogelijk alleen klaar kan
spelen, wenst ze de banden met haar stakeholders en in het bijzonder de
cijferberoepen verder aan te halen.
Q1 en Q4 2012 -> 2017:
Communicatieacties opgenomen in communicatieplan

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

b. Door een optimalisatie van controles met garantie op een gelijke behandeling
De AAFisc dient haar controlebeleid verder te optimaliseren. Alles controleren is
niet enkel onhaalbaar maar evenmin wenselijk. Zoals hiervoor aangegeven dient
de AAFisc de nodige acties te ondernemen ter preventie van risico’s en daarnaast
die dossiers te controleren die op basis van een pertinente analyse van de gegevens
aanwijzingen van te onderzoeken problemen vertonen. Daartoe zal de AAFisc
verder investeren in een performant risicobeheer dat resulteert in een gericht
ﬁscaal toezicht.
Om op het vlak van de controles een gelijke behandeling te kunnen garanderen
wil zij maximaal centraal en steeds op basis van een risicoproﬁel de te controleren
dossiers selecteren.
Dit impliceert een ver doorgedreven informatie-uitwisseling & -analyse, een
verdere realisatie van koppelingen tussen de verschillende databanken, alsook de
realisatie van een volledige datawarehouse.
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Hierbij zal de AAFisc uiteraard de binnen de FOD Financiën opgezette procedures
i.h.k.v. privacy respecteren.
De AAFisc wil bovendien kunnen garanderen dat belastingplichtigen die eenzelfde
risico vertonen evenveel kans hebben op een controle en dat voor eenzelfde soort
controle steeds dezelfde aanpak wordt toegepast.
Tenslotte wil ze er garant voor staan dat in vergelijkbare situaties dezelfde
beslissingen worden genomen en/of dezelfde sancties worden toegepast.
Zij zal de nodige feedbackmechanismen opzetten om ertoe te komen dat
de risicoproﬁelen en gelieerde controlemodellen steeds verder worden
geoptimaliseerd en zij zal bovendien de nodige kwaliteitscontroles invoeren.
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Om op continue wijze een duidelijk zicht te hebben op de beschikbare
controlecapaciteit in haar diensten, op het verloop, de eﬀectiviteit, de eﬃciëntie en
het rendement van haar controle-activiteiten wenst de AAFisc over een dashboard
te beschikken dat haar toelaat tijdig in te grijpen/bij te sturen waar nodig.
•
•
•
•
•
•
•

Q1 2012:
maximale centrale selectie (gelijksoortige behandeling op vlak van selectie) met opgelegde gemiddelde duurtijd voor de verschillende controles voor het controleprogramma 2012 gerealiseerd
nieuwe controletypologieën + controleperiode per kalenderjaar ingevoerd
realisatie van de datamart L678
afsluiten SLA met privacy voor reactietermijnen
stimuleren van het gebruik van nieuwe technieken (verhogen van het aantal e-audits)
opdrijven van de kwaliteitscontroles van de uitgevoerde controles
progressieve toename van de gerichte opsporingen door uitvoering van via SLA aangevraagde
opsporingsactiviteiten

•
•

Q4 2012:
module voor de berekening van de normale verkoopwaarde (B57 – BTW) beschikbaar
feedback aan operationele diensten m.b.t. exploitatie ideeënbus

•
•

Q4 2012:
2012 -> 2017: Q4:
Verhogen van de kwaliteit van de indicatieve controles (lokale selectie) door het
opleggen van rendementsdoelstellingen
Controleprogramma volgende periode beschikbaar (incl. automatische centrale
selectie van opvolgingscontroles en lijsten DM/ME)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2017:
Realisatie gelijke behandeling op vlak van
uitvoering van de controle voor centraal
geselecteerde dossiers voor maximale &
kwalitatieve centrale selectie steeds op basis
van een risicoproﬁel mét aanlevering van
controleaanpak & gemiddelde duurtijd

•
•

Q4 2014:
automatisch toekennen van administratieve
boeten & belastingverhogingen waar nodig
SAF-T uitgewerkt en klaar voor implementatie

Q4 2013:
alle imperatieve controles worden eﬀectief uitgevoerd (de ambtsgebieden/competenties van de diensten zijn aangepast teneinde
deselectie omwille van gebrek aan capaciteit te vermijden)
Q2 2013:
realisatie controledashboard (continue monitoring van de controleactiviteiten)
Q1 2013:
volledige realisatie toepassing STIRCO (incl. standaardrapport (zowel voor adm als
voor BP) m.b.t. de uitgevoerde controle)

•
•
•
•
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Q2 2012:
stimuleren bottom-up approach + aanleggen risicoregister
realisatie STIR-opsporingen
operationaliseren van de Dienst Risicobeheer binnen Operationele expertise en ondersteuning (functionele hergroepering)
realisatie 3 datamarts, nl. managementvennootschappen/transfer pricing, anomalieën in
VENB-aangiften en notionele intrestaftrek
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 R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
De AAFisc wenst meer, beter, gestructureerd en vooral proactief te communiceren.
Zij maakt hiertoe, samen met alle partners, een strategisch en een jaarlijks
operationeel communicatieplan op, met focus op een professioneel intra- &
internet en een globale communicatieaanpak t.a.v. de verschillende doelgroepen
en/of stakeholders.
2012 -> 2017: Q4:
Jaarlijkse communicatieplan met globale aanpak t.a.v.
de verschillende doelgroepen en/of stakeholders
Q3 2012:
ter beschikking stelling van
een standaard lay-out
voor circulaires en instructies afgestemd met
FisconetPlus-equipe

Q1 2012:
nieuw intranet AAFisc beschikbaar (m.u.v. noodzakelijke aanpassingen
n.a.v. realisatie organisatorische projecten)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2014:
Intranet volledig afgestemd op de nieuwe
organisatiestructuur
Q2 2013:
Uitvoering Europese richtlijn – selectie en encodering informatie in PSI

•
•
•
•
•

Q4 2012:
Volledig eigen beheer van het intranet van de AAFisc
Bijdrage AAFisc aan professioneel internet gerealiseerd (ﬁscus.fgov geïntegreerd in minﬁn & content aangeleverd voor de verschillende thema’s)
Installeren van een kwaliteitscontrole mbt presentaties binnen en over de
AAFisc
Aanleggen van een bibliotheek en ter beschikking stellen van een aantal standaardpresentaties via het intranet
Intranet aangepast i.f.v. realisatie organisatorische projecten

 K1: GOEDE REGELGEVING
Het regeerakkoord voorziet in een vereenvoudiging van de wetgeving en ook de
Minister heeft er zich toe geëngageerd binnen het jaar voorstellen neer te leggen
waarbij de ﬁscale regelgeving wordt vereenvoudigd & de uitvoerbaarheid ervan
wordt verbeterd. De harmonisering van de ﬁscale onderzoeks- en procedureregels
vormt hier een onderdeel van. Hoewel de ‘lead’ hiervoor bij de AFZ ligt, zal de
AAFisc zich hier mee toe engageren door zoveel als mogelijk input te leveren aan
de hiertoe opgezette werkgroep en er bovendien actief aan mee te werken. Een
voorstel van update van bestaande regelgeving in lijn met de maatschappelijke en
economische evoluties zal worden uitgewerkt.
Daarnaast zal de AAFisc er in nauw overleg met de AFZ over waken dat de rechten
en verplichtingen voor notarissen en gerechtsdeurwaarders die vanaf 1/1/2012 als
BTW-belastingplichtigen worden aangemerkt duidelijk via het internet worden
gecommuniceerd.
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Om belastingplichtigen een rechtmatige, rechtsgelijke en rechtszekere behandeling
te kunnen garanderen dient de centrale administratie erover te waken dat de
regelgeving uniform wordt toegepast. Het is daarbij absoluut noodzakelijk over
een duidelijke reglementering te beschikken, en erover te waken dat duidelijke
richtlijnen (instructies/circulaires) en principebeslissingen snel doorstromen.
Q1 2012:
duidelijkheid m.b.t. rechten en verplichtingen voor notarissen & gerechtsdeurwaarders i.h.k.v. de
gewijzigde reglementering (BTW-belastingplichtigen)

Q2 2012:
operationalisering van OE&O – Fiscale diensten (functionele hergroepering)

Q3 2012:
operationalisering van OE&O – dienst Geschillen en dienst Internationale betrekkingen
(functionele hergroepering)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q1 2014:
uitrol beheerscyclus voor de centrale administratie

Q1 2013:
opstart project uittekenen beheerscyclus voor de centrale administratie

 I1: KENNISBEHEER
Door het in kaart brengen van haar processen en de daaraan gelieerde
werkprocedures wenst de AAFisc de basis te leggen voor het kennisbeheer binnen
haar administratie.
Omdat de knowhow m.b.t. het uitvoeren van ﬁscale controles vooral in hoofde van
de medewerkers aanwezig is, wenst zij versneld controlemodellen voor beroepen,
sectoren en/of bepaalde risico’s te documenteren.
Q1 2012:
start actualisering van de handleiding veriﬁcatie
(kennis van beroepen/sectoren)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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DOELSTELLING 2: de EFFICIENTIE verbeteren
 P1: HRM
(werving, allocatie & ﬂexibiliteit, evaluatie, ontwikkeling, leiderschap, ontwikkelcirkels,
responsabilisering)
De AAFisc wenst te komen tot een optimale inzet van haar personeel binnen een
aangepaste doelgroepgerichte organisatiestructuur.
Zij wil hiertoe komen door voor alle domeinen een duidelijk zicht te krijgen op de
werklast op basis waarvan de functionele noden in kaart worden gebracht.
Die functionele noden willen we gebruiken als basis voor de inzet van ons
personeel. Het is absoluut noodzakelijk hiervoor binnen de AAFisc en bij uitbreiding
de gehele FOD een draagvlak te creëren.
Om hierin te slagen wenst de AAFisc over een dashboard te beschikken dat
haar toelaat op om het even welk moment over volledige en up-to-date
personeelsinformatie te beschikken op basis waarvan ze de juiste beslissingen kan
nemen.
Bovendien wenst de AAFisc voor al haar diensten over functieorganigrammen te
beschikken en over duidelijke functiebeschrijvingen voor alle functies binnen
haar centrale diensten (OE&O, OCC, staf N2) en administraties (P, KMO, GO). Zij
onderneemt bovendien de nodige acties om waar nodig nieuwe functies te
introduceren in de federale functiecartograﬁe.
Zij zal erover waken dat aan de medewerkers naast een leidinggevend carrièrepad
ook een expertentraject kan worden aangeboden.
Omdat de AAFisc de ontplooiing van haar medewerkers hoog in het vaandel
draagt, streeft zij ernaar een kwalitatief opleidingsaanbod op maat van haar
medewerkers ter beschikking te kunnen stellen.
Zij wil de persoonlijke ontwikkeling stimuleren door iedere medewerker jaarlijks
een opleidingspakket in lijn met zijn/haar functie aan te bieden waaraan
in onderling overleg tussen de medewerker en zijn/haar functionele chef
speciﬁeke opleidingen i.f.v. de behoeften kunnen worden toegevoegd (persoonlijk
ontwikkelingsplan).
Dit vereist een opleidingsaanbod dat in permanente opleidingen (up-to-date
opleidingen m.b.t. de kerntaken), recurrente opleidingen (ﬁscale actualiteit) &
speciﬁeke opleidingen (i.f.v. werkplan/controleprogramma, i.f.v. uitrol nieuwe/
geüpdatete applicaties, i.f.v. uitrol nieuwe organisatiestructuur, i.f.v. behoeften op
het terrein) voorziet.
Gezien de grote organisatorische wijzigingen waar de AAFisc voor staat zal zij
erover waken dat de nodige heroriënteringstrajecten in kaart worden gebracht en
de daaraan gelieerde opleidingsbehoeften binnen het opleidingsaanbod worden
opgevangen.
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Een opleidingsaanbod dat aan deze vereisten voldoet zou immers de perfecte
basis moeten zijn om de ontwikkelcirkels en de persoonlijke ontwikkelingsplannen
binnen de AAFisc uit te rollen.
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De AAFisc wenst te komen tot een éénvormig personeelsbeleid ongeacht de
administratie van oorsprong van de medewerkers.
Om de goede werking van haar diensten zo weinig mogelijk te verstoren wenst de
AAFisc haar personeelsbewegingen jaarlijks op vaste en voor de business nuttige
momenten uit te voeren.
Ook hierin wil de AAFisc komen tot een maximale responsabilisering van het
management en haar personeel. Duidelijke procedures en toepassing van het
principe van management (by exception in personeelsmateries) moeten toelaten
dit te realiseren.

•
•
•

Q1 2012:
Introductie gewijzigde aanpak voor upgrade opleidingsaanbod binnen de AAFisc
Strategie voor toekennen van aan de functie aangepaste werkinstrumenten (laptop, VPN, GSM,
smartphone) binnen de AAFisc beschikbaar
Start uitrol ontwikkelcirkels binnen de AAFisc (golf 1)

•
•

Q2 2012:
Nieuw validatieproces voor opleidingsmateriaal operationeel
Duidelijk en continu zicht op de functionele noden, vastgesteld o.b.v. objectieve
normen, voor alle materies/operationele diensten binnen de AAFisc

•
•

Q4 2012:
Introductie homeworking en telewerk binnen de AAFisc

Q4 2017:
Heroriënteringstrajecten binnen de
AAFisc beschikbaar

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•

•

2015

2016

2017

Q2 2014:
Carrièretrajecten (expert & leidinggevend) binnen de
AAFisc volledig uitgewerkt
Functieorganigrammen voor alle diensten (centrale
diensten & administraties P, KMO, GO) binnen de
AAFisc beschikbaar
Functiebeschrijvingen voor alle functies binnen de
AAFisc beschikbaar

Q1 2014:
Uitrol ontwikkelcirkels binnen de AAFisc gerealiseerd

Q4 2013:
Voor alle functies niveau A binnen de AAFisc zijn functiebeschrijvingen beschikbaar (beschreven, gewogen en opgenomen in de
federale functiecartograﬁe)
Q1 2013:
Vervolg uitrol ontwikkelcirkels binnen de AAFisc (golf 2)
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 P2: Bedrijfsprocessen (geïntegreerd)
De AAFisc wenst haar bedrijfsprocessen actief te beheren, te modelleren, te
documenteren en te automatiseren waar mogelijk.
De AAFisc wenst te evolueren van een materie- & taakgerichte organisatie naar een
procesgeoriënteerde organisatie.
Het is onze uitdaging binnen de AAFisc een organisatiecultuur te introduceren
waarin het continu verbeteren van structuren, processen en IT-tools als
vanzelfsprekend wordt beschouwd.
Een duidelijk inzicht in de processen die zich binnen de AAFisc afspelen moet
immers toelaten deze steeds verder te optimaliseren (basis voor automatisering,
voor harmonisatie/integratie, voor werklastmeting, voor monitoring van werking
& eﬃciëntie, …). Bovendien zullen goed gedocumenteerde processen en procedures
een onontbeerlijk instrument worden om kennisoverdracht en -beheer te
ondersteunen.
De introductie van BPM (Business Process Management) binnen de AAFisc vereist
een duidelijk plan van aanpak om naar een procesmature organisatie te evolueren.
BPM impliceert immers het permanente beheer en het continu verbeteren van
processen en hun interrelaties, het is een managementaanpak die ernaar streeft
businessprocessen te aligneren met de organisatiestrategie waar de AAFisc ten
volle in wil investeren.

•
•
•

Q1 2012:
Publicatie duidelijke en gevalideerde procesmap voor de AAFisc op het intranet
Publicatie plan van aanpak BPM (rollen en verantwoordelijkheden, detailplanning voor de te modelleren processen,…) binnen de AAFisc op intranet
Opstarten continue procesanalyse met het oog op het identiﬁceren van procesoptimalisaties (automatisering, harmonisering,…) die binnen de procesbeschrijvingen worden gedocumenteerd

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2014:
Alle processen binnen de AAFisc zijn gemodelleerd

Dit heeft uiteraard een impact op de huidige materiegerichte applicaties die
momenteel niet geïntegreerd zijn. Het zal immers noodzakelijk zijn de applicaties
te stroomlijnen en bovendien aan het management in de toekomstige centra de
nodige instrumenten aan te bieden teneinde ten allen tijde de werkzaamheden
binnen hun afdelingen aan te kunnen sturen en op te kunnen volgen.
Ondertussen streven we naar een maximale automatisering van die taken
die daarvoor in aanmerking komen. We denken hierbij in eerste instantie aan
het beheer (massale processen) waar de manuele tussenkomst beperkt moet
worden tot het oplossen van anomalieën waarvoor een menselijke tussenkomst
onontbeerlijk is én een toegevoegde waarde biedt voor de goede werking.
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Om hierin zoveel mogelijk te standaardiseren dienen de voor onze kernactiviteiten
ondersteunende applicaties de nodige standaarddocumenten en -aanpakken ter
beschikking te stellen. Deze investering moet immers toelaten een gelijke
behandeling te realiseren alsook de nodige kennisoverdracht te faciliteren en een
bepaald niveau van polyvalentie te realiseren.

•
•

Q1 2012:
Opstart project elektronische handtekening met het oog op de realisatie
van een maximale centrale verzending van de standaarddocumenten
Evaluatie van de gegevensuitwisseling met het buitenland gerealiseerd
en verbeteracties geïdentiﬁceerd

Q2 2012:
Volledige automatische behandeling van
de 9A’s (niet-belastbaren in de PB)

•

•

Q3 2012:
Realisatie tool beheer doelgroep GO

•

•
•
•

Q4 2017:
Realisatie STIR-INT (geautomatiseerde
internationale gegevensuitwisseling
voor arbeidsinkomen, pensioenen,
bedrijfsleidersbezoldigingen, inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden, levensverzekeringsproducten,
dividenden, kapitaalwinsten, inkomsten uit onroerende goederen)

Q4 2012:
Realisatie nieuwe BO-toepassing voor BTW (STIRON-BTW: BTW-signaletiek & - eenheid, RC & L678, RCIV, bijzondere rekeningen, VIES, CKBB,
intranettoepassingen, link met DIM & ﬁlenet, vergunningen ET14000,
monitoring en reporting)
STIR-BTW uitgebreid voor de behandeling van de anomalieën in nietperiodieke aangiften
Realisatie gebruikersevaluatie van de WF geschillen
Realisatie audit van alle applicaties (bestaande en applicaties in ontwikkeling) binnen de AAFisc met het oog op het identiﬁceren van optimalisaties en/of harmonisaties)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•

2015

2016

2017

Q4 2013:
Impactanalyse voor integratie van standaarddocumentatie & -aanpakken/motivaties in de applicaties
Realisatie van de maximale centrale verzending van standaardbrieven

Q2 2013:
Realisatie STIRON-VENB & RPB + STIRON BNI/Ven (nieuwe BO-toepassing voor
verwerken en behandelen van anomalieën in desbetreﬀende aangiften)

We willen bovendien op termijn alle applicaties virtualiseren zodat onze
medewerkers steeds, ook tijdens controles, toegang hebben tot alle nodige
gegevens.
Q1 2012:
Intranettoepassingen ook op afstand (vb.: tgv controle TP) consulteerbaar
(virtualiseren van applicaties) – test 3G

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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De AAFisc wil zoveel mogelijk elektronisch werken, niet alleen in haar relaties met
de burger/belastingplichtige , maar ook in haar interne werking. Zij wenst hierbij
zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de belastingplichtige en
zo ook haar steentje bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling.
Q2 2012:
(Onnodig) printen en automatisch ter beschikking stellen van standaarddocumenten
waar mogelijk vervangen door ter beschikking stelling via intranet (met mogelijkheid tot printing on demand)
Q3 2012:
Actieplan voor afbouw papier aangiften

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dit impliceert o.a. de (verdere) realisatie van het enig elektronisch dossier voorzien
van de nodige processen en procedures teneinde hierin alle relevante informatie/
stukken m.b.t. betrokken belastingplichtige ter beschikking te hebben.
Q1 2012:
Start scanning permanent dossier met het oog op de verdere digitalisering van de
ﬁscale dossiers

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2015:
Scanning, registratie en beheer van alle binnenkomende post

Daarnaast wenst zij over een dossieropvolgingssysteem te beschikken, niet alleen
binnen de centrale administratie (ter vervanging van het orderbureau) maar ook
tussen de centrale administratie & de buitendiensten en in/tussen buitendiensten.
Dergelijk systeem moet toelaten op te volgen of belastingplichtigen eﬀectief en
binnen de vooropgestelde termijnen een antwoord krijgen op de door hen gestelde
vragen.
Q4 2013:
Realisatie elektronisch dossierbeheer- & dossieropvolgingssysteem voor de centrale administratie

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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 P3: Meting en opvolging
Om de AAFisc terdege te kunnen aansturen en de werking van haar diensten op te
kunnen volgen wenst de AAFisc over performante managementinstrumenten te
beschikken.
Zij denkt hier in eerste instantie aan de cockpits die weliswaar nog moeten
worden vervolledigd met die gegevens die we willen meten maar bij gebrek aan
beschikbaarheid van gegevens (nog) niet kunnen meten.
Daarnaast wenst zij een duidelijk zicht te krijgen op de risico’s binnen haar
organisatie en werking (interne controle), deze actief te beheren en eventuele
dysfuncties vast te stellen.
Zij voorziet hierbij vooral een beroep te kunnen doen op de N2’s die
verantwoordelijk zijn voor de aansturing en opvolging van de operationele
diensten alsook op haar cel Organisatiebeheersing die op verzoek van de N2’s de
realiteit achter de cijfers op het terrein zal veriﬁëren.

•
•
•

Q3 2012:
Operationalisering van de cel OrgB binnen de dienst van de administrateur-generaal (functionele hergroepering)
Zelﬁnschatting van de controle-omgeving i.h.k.v. interne controle binnen
de AAFisc gerealiseerd
Strategie m.b.t. de geresponsabiliseerde budgetten binnen de AAFisc in
duidelijke processen & (standaard-)procedures vertaald en ter beschikking gesteld

•

Q1 2014:
Uitrol beheerscyclus voor de centrale administratie

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2017:
Alle informatie nodig voor statistische doeleinden wordt
automatisch verzameld en verwerkt
Q2 2013:
Dashboard voor bepaling en opvolging van controleactiviteiten,
controlecapaciteiten en andere capaciteiten gerealiseerd

Q1 2013:
Opstart project uittekenen beheerscyclus voor de
centrale administratie
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DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren
 K2: Multikanaal diensten
De AAFisc wil een dienstverlening garanderen op maat van de doelgroepen P, KMO,
GO.
Voor de doelgroep P wil zij het vervullen van de aangifteplicht zo veel mogelijk
faciliteren.
Zij wil zoals hiervoor aangegeven het papier maximaal verbannen en alternatieven
op maat van de belastingplichtige in de plaats stellen.
Daartoe intensiﬁeert ze haar inspanningen om zoveel mogelijk informatie
elektronisch te verzamelen en deze vooraf in te vullen in de aangifte, stelt ze die
elektronisch ter beschikking van alle belastingplichtigen en enkel op papier voor die
belastingplichtigen die daarom verzoeken. De belastingplichtige krijgt vervolgens
de mogelijkheid om gedurende een bepaalde termijn de nodige aanvullingen en/
of correcties te doen en doet dat bij voorkeur elektronisch of volgens eender welk
ander kanaal dat hij/zij zelf kiest. Het is duidelijk dat dergelijke koerswijziging de
papieren aangifte overbodig maakt.
Om de toegang tot TOW zo laagdrempelig mogelijk te maken moeten we verder
investeren in duidelijke wizards zodat deze op termijn de toelichting bij de aangifte
zoals we die nu kennen overbodig maken.
Daarnaast dienen we ervoor te zorgen dat we van meet af aan de nodige
rechtszekerheid bieden door van bij de lancering van TOW een voor die aangifte
stabiele berekeningsmodule aan te bieden alsook door de belastingplichtige de
mogelijkheid te bieden latere correcties/aanvullingen uit te voeren via dezelfde
weg .
Zij wil samen met de AA I&I onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
belastingplichtigen onmiddellijk hun aanslag te laten berekenen én te betalen.
We dienen hier echter op te merken dat de i.h.k.v. het regeerakkoord voorziene
bevoegdheidsoverdracht (cfr. 3.5.3. Overgehevelde ﬁscale uitgaven) deze strategie
mogelijk kan doorkruisen. Het is maar nadat deze bevoegdheidsoverdracht verder
is geconcretiseerd dat de impact ervan op de binnen de AAFisc aangehouden
strategie kan worden ingeschat en de eventuele bijsturingen kunnen worden
bepaald.
Ook voor de doelgroepen KMO & GO wil de AAFisc de papieren aangiftes
verbannen.
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Zij zal hiertoe de nodige initiatieven nemen om de verplichte elektronische
indiening te realiseren.
Q2 2013:
Gefaseerde invoering verplichte elektronische indiening via BizTax van
aangifte in de VENB
Q2 2014:
Gefaseerde invoering verplichte elektronische indiening:
• via BizTax van aangiften in de RPB & BNI-VEN
• via TOW van aangifte in de PB voor zelfstandigen en
vrije beroepen
Q1 2016:
Invoering verplichte elektronische indiening
via RV On Web van de aangifte in de RV

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zij wil er bovendien alles aan doen om performante front-end applicaties te
realiseren teneinde het vervullen van de aangifteplicht ook voor die doelgroepen te
faciliteren. Zij zal hiertoe de komende jaren investeren in een portaal dat voor de
verschillende toepassingen gestroomlijnd is.
Q1 2012:
Lancering PrM/RV on Web
Q3 2012:
Operationalisering van de Dienst applicatiebeheer binnen Operationele expertise en
ondersteuning (functionele hergroepering)

Q4 2014:
Mini one stop shop operationeel

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omdat het merendeel van de belastingplichtigen uit deze doelgroep hun
aangifteplicht vervult via een mandataris, wenst zij de inspanning verder te zetten
om te komen tot een geharmoniseerd mandatensysteem over de verschillende
belastingen/toepassingen heen.
Q4 2014:
Geharmoniseerd mandatensysteem (FEDIAM) voor
TOW, MyMinFinPro, Intervat, BOW en BizTax

Q1 2012:
FEDIAM gerealiseerd voor TOW

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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Om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de behoeften en/of wensen
van haar “klanten” (belastingplichtigen en/of mandatarissen/stakeholders) zal de
AAFisc gerichte behoefteanalyses/tevredenheidsenquêtes (laten) uitvoeren.
Q1 2012:
De met de stakeholders afgestemde kalender voor indiening van
de verschillende aangiften op inter- en intranet beschikbaar

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Voor de overige dienstverleningsactiviteiten wil de AAFisc er garant voor staan
dat eenzelfde vraag (inlichting, hulp bij aangifte, aﬂeveren van attesten) ongeacht
de plaats, het kanaal (tel, mail, F2F, internet, brochures, FAQ’s) of de betrokken
medewerker eenzelfde antwoord krijgt.
Hiertoe zal zij in onderling overleg met MKDV duidelijk de rollen en
verantwoordelijkheden afbakenen, de nodige processen uittekenen en er over
waken dat alle diensten binnen haar administratie over dezelfde up-to-date
informatie beschikken.
Zij wenst bovendien op gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de via het
contactcenter gestelde vragen teneinde haar dienstverleningsaanpak en eventueel
reglementering daar waar nodig te kunnen bijsturen.
Zij biedt performante front-end applicaties aan teneinde de wettelijk verplichte
elektronische indiening van aangiften te faciliteren. Daarnaast werkt zij waar
nodig alternatieven uit op maat van de (sub-)doelgroepen. Om zo goed mogelijk in
te spelen op de technologische evoluties wenst de AAFisc het de belastingplichtige
(progressief) mogelijk te maken zelf, via MyMinFin, aan te geven hoe hij/zij in
welbepaalde materies met de administratie wil interageren.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan het aanslagbiljet waarvoor de
belastingplichtige (in MyMinFin) aan zou moeten kunnen geven geen papieren
versie meer te willen ontvangen, maar daarentegen wel per e-mail of sms te
worden verwittigd wanneer het aanslagbiljet in MyMinFin ter beschikking is.
Dit veronderstelt uiteraard dat iedere ambtenaar over een elektronische
handtekening beschikt die de huidige verplichte handtekening op bepaalde
stukken kan vervangen.
De AAFisc wenst MyMinFin, het elektronisch dossier van de belastingplichtige,
verder uit te bouwen. Zoals hiervoor reeds aangegeven wil zij de belastingplichtige
toelaten zelf via MyMinFin aan te geven hoe hij/zij in bepaalde materies met de
AAFisc wil interageren. Bovendien dient hij/zij hierin een overzicht te kunnen
raadplegen van alle stukken waarover de administratie beschikt, inclusief die
stukken die door de belastingplichtige zelf werden overgemaakt.
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Bovendien wil zij de belastingplichtige toelaten via MyMinFin de status van zijn/
haar dossier op te volgen.
Q1 2012:
Verdere uitbouw MyMinFin (archivering uittreksels RC BTW, archivering
herinneringsbrieven,…)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

De AAFisc wenst een volwaardig, elektronisch en professioneel
klachtenmanagement(systeem) te installeren. Zij werkt hiertoe duidelijke
processen en procedures uit.
Q4 2012:
Best practice voor klachtenmanagementsysteem uitgewerkt en BC voor
opstart concreet project gecreëerd

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Daarnaast wil ze de belastingplichtige de mogelijkheid bieden zijn/haar verzoek
tot ambtshalve ontheﬃng of bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Zij zal
hiertoe de nodige standaardformulieren ter beschikking stellen alsook de nodige
richtlijnen communiceren.
Q4 2014:
Invoeren mogelijkheid vraag tot ambtshalve
ontheﬃng of bezwaarschrift elektronisch
in te dienen

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zij wil bovendien op termijn brochures enkel nog elektronisch ter beschikking
stellen. Uiteraard voorziet zij hiervoor dan een “printvriendelijke versie” die aan die
belastingplichtigen die daarom verzoeken kan worden overhandigd.
 K3: Rechtszekerheid & privacy
➢ Rechtszekerheid
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De AAFisc wil er garant voor staan dat een belastingplichtige maximaal en bij
voorkeur automatisch krijgt waar hij/zij recht op heeft. Zij analyseert de impact
van dergelijke doelstelling op de vigerende wetgeving, reglementering, processen
en procedures die al dan niet in bepaalde applicaties ingebakken zijn. We
denken hierbij in het bijzonder aan de versoepeling van de reglementering m.b.t.
ambtshalve ontheﬃngen alsook het automatisch verwerken van negatieve ﬁches.

>

<
Indien een controle uitmondt in een geschil moet de AAFisc garanderen dat het
geschil binnen de opgelegde termijnen administratief beslecht wordt en moeten
we ertoe kunnen komen de belastingplichtige te verzekeren dat eenzelfde geschil
op eenzelfde manier wordt beslecht.
Een actieve analyse van de administratieve en gerechtelijke geschillen moet
tenslotte bijdragen tot een verdere optimalisatie van onze controles en/of
verduidelijking van onze regelgeving.
Om VZW’s die een erkenningsprocedure hebben opgestart en hun schenkers
rechtszekerheid te kunnen garanderen wenst de AAFisc het proces onder de loep te
nemen. Zij kan dat niet alleen en zal hiervoor op de nodige medewerking van de
betrokken ministers en hun administraties moeten kunnen rekenen.
Q1 2014:
Communicatie standaardrapport uitgevoerde controle aan BP & archivering ervan in MyMinFin
Q3 2012:
Operationalisering van
de Dienst Geschillen
binnen Operationele
expertise en ondersteuning (functionele
hergroepering)

Q4 2014:
Impactanalyse doelstelling “BP krijgt maximaal
en bij voorkeur automatisch waar hij recht op
heeft” op de vigerende wetgeving, reglementering, processen en procedures die al dan niet
in applicaties geïntegreerd zijn gerealiseerd

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q2 2013:
Versoepeling van de regelgeving m.b.t. de ambtshalve ontheﬃng gerealiseerd
Q4 2017:
Geactualiseerd proces voor erkenning van VZW’s gerealiseerd

➢ Privacy
De AAFisc is er zich terdege van bewust dat ze binnen haar administratie over
gevoelige informatie beschikt en wenst dat haar medewerkers hier omzichtig mee
omspringen.
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Enerzijds ziet zij er op toe dat wanneer gegevens worden gekruist dit steeds met
respect van de privacy-procedures gebeurt en anderzijds wenst zij er toe te komen
dat alle toegangsrechten tot applicaties waarover zij beschikt automatisch worden
toegekend en/of opgeheven en dit in lijn met de voor deze applicaties uitgetekende
toegangsrechten matrices.
Q3 2012:
Operationalisering van de IAM-cel binnen de
dienst van de administrateur-generaal
(functionele hergroepering)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2013:
Toegangsrechtenmatrices beschikbaar voor alle applicaties binnen
de AAFisc
Q1 2013:
Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen Cel Business Partner
en IAM-cel met het oog op (proactieve) toekenning/opheﬃng van
toegangsrechten i.f.v. personeelsbewegingen

 I2: Organisatieontwikkeling
Om haar maatschappelijke functie zo eﬃciënt en eﬀectief mogelijk uit te kunnen
oefenen, streeft de AAFisc naar een optimaal afgestemde organisatiestructuur.
Deze nieuwe organisatiestructuur moet niet alleen beantwoorden aan
de behoeften van de burger maar eveneens zorgen voor een veel grotere
transparantie, duidelijkheid en eenvormigheid binnen de administraties P, KMO en
GO.
Om een administratie van dergelijke omvang eﬃciënt aan te kunnen sturen en
op te kunnen volgen is het absoluut primordiaal het organigram zoals het werd
uitgetekend in het KB van 3/12/2009 in te vullen en de nieuwe structuren te
realiseren.
Aangezien een concrete realisatieplanning voor de nieuwe organisatiestructuren
afhankelijk is van de realisatie van de P&O-fundamenten beperkt de AAFisc zich tot
het weergeven van de verschillende fasen waarin zij de operationalisering van haar
diensten wenst te realiseren.
Zij wenst echter zo snel als mogelijk het management van de toekomstige centra
bij de eﬀectieve operationalisering te betrekken en het is dan ook in die context
dat de selecties van de betrokken centrumdirecteurs en afdelingshoofden werden
opgestart en (proactief) zullen worden aangevuld met bijkomende selecties in lijn
met de hieronder vermelde fasen.
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➢ Administratie Particulieren
✓ Fase 1:
• operationalisering NCO
• operationalisering van 2 centra P
→ Brussel I
→ Brussel II
✓ Fase 2:
• operationalisering polyvalent centrum Eupen
• operationalisering van de 7 centra P
→ Centrum P Bergen
→ Centrum P Charleroi
→ Centrum P Brugge
→ Centrum P Kortrijk
→ Centrum P Halle
→ Centrum P Leuven-Vilvoorde
→ Centrum P Nijvel
✓ Fase 3:
• Operationalisering 9 centra P
→ Centrum P Antwerpen
→ Centrum P Dendermonde
→ Centrum P Gent
→ Centrum P Hasselt I
→ Centrum P Hasselt II
→ Centrum P Luik I
→ Centrum P Luik II
→ Centrum P Mechelen
→ Centrum P Namen-Arlon
➢ Administratie KMO
✓ Fase 1
• operationalisering 3 centra KMO
→ Centrum KMO Brussel I
→ Centrum KMO Brussel II
→ Centrum KMO Brussel III
✓ Fase 2
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• operationalisering 11 centra KMO
→ operationalisering nationaal centrum Buitenland
→ operationalisering centrum KMO Vilvoorde
→ operationalisering centrum KMO Leuven
→ operationalisering centrum KMO Nijvel
→ operationalisering centrum KMO Brugge
→ operationalisering centrum KMO Charleroi
→ operationalisering centrum KMO Kortrijk
→ operationalisering centrum KMO Bergen
→ operationalisering centrum KMO Oostende-Veurne
→ operationalisering centrum KMO Roeselare-Ieper
→ operationalisering centrum KMO Doornik
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✓ Fase 3
• operationalisering van 14 centra KMO
→ operationalisering centrum KMO Aalst-Oudenaarde
→ operationalisering centrum KMO Antwerpen I
→ operationalisering centrum KMO Antwerpen II
→ operationalisering centrum KMO Antwerpen III
→ operationalisering centrum KMO Arlon
→ operationalisering centrum KMO Gent I
→ operationalisering centrum KMO Gent II
→ operationalisering centrum KMO Hasselt
→ operationalisering centrum KMO Luik I
→ operationalisering centrum KMO Luik II
→ operationalisering centrum KMO Namen
→ operationalisering centrum KMO Sint-Niklaas-Dendermonde
→ operationalisering centrum KMO Tongeren
→ operationalisering centrum KMO Turnhout
➢ Administratie GO
✓ Afhankelijk van de P&O-methodologie zal de operationalisering van de
centra GO al dan niet samenvallen met de operationalisering nationaal
centrum GO te Brussel. De operationalisering van dit nationaal centrum
loopt sowieso synchroon met de operationalisering van de KMO centra te
Brussel.
✓ Q2 2012: operationalisering team gespecialiseerde controle diverse taksen
binnen het bestaand centrum GO te Brussel
Uiteraard bereiden de N2’s de operationalisering van hun administraties maximaal
voor en treﬀen ze de noodzakelijke voorbereidingen in de huidige structuren om
deze operationalisering te faciliteren.
Q2 2012:
Geharmoniseerde werkprocedures in de verschillende materies voor
KMO & GO uitgewerkt

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dit betekent niet alleen de realisatie van de nieuwe doelgroepgerichte
organisatiestructuur op het terrein maar ook op het niveau van de centrale
administratie staat de AAFisc voor grote uitdagingen.
Daar waar ze voor de operationalisering van de cellen Personeelszaken
en Beheerscontrole afhankelijk is van gelieerde stafdirecteurs is ze
zelf verantwoordelijk voor de operationalisering van de dienst van de
Administrateur-Generaal, de diensten OE&O, OCC (op het niveau N1) en de dienst
managementondersteuning (op het niveau N2).
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Uiteraard moeten ook hier de P&O-fundamenten gerealiseerd zijn maar in
afwachting daarvan opteert de AAFisc voor de realisatie van volgende functionele
hergroeperingen die een latere kanteling in de deﬁnitieve structuren zullen
faciliteren.

•
•

Q2 2012:
Operationalisering OE&O – dienst Risicobeheer & ﬁscale diensten (functionele
hergroepering)
Operationalisering van OE&O – technische directies, directie geschillen, directie internationale betrekkingen en directie applicatiebeheer (functionele hergroepering)

•

•

Q3 2012:
Operationalisering OE&O – dienst taxatieprocedure en verplichtingen van de
BP, dienst internationale betrekkingen, dienst geschillen, dienst applicatiebeheer (functionele hergroepering)
Operationalisering dienst van de administrateur-generaal (IAM-cel, cel OrgB –
functionele hergroepering)

•
•

Q4 2012:
Operationaliseren OCC
Operationalisering dienst managementondersteuning binnen de administraties P, KMO en GO (functionele hergroepering)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Het is dan ook opportuun de N2 KMO alsook de dienstleiders op het niveau van de
centrale administratie (N1 & N2) van de AAFisc te selecteren met het oog op een
vlotte operationalisering van de nieuwe organisatiestructuur.
Het is dan ook in die context dat de nodige selectieprocedures werden en zullen
worden opgestart.
Tenslotte worden n.a.v. de wet op de rijkscomptabiliteit een aantal bevoegdheden
van de AAPD en AAI&I naar de AAFisc overgeheveld. Het moment van overheveling
en bijgevolg de realisatie van deze overdrachten werd gekoppeld aan de realisatie
van de hieraan gelieerde STIMER-toepassingen. Het gaat hier concreet om volgende
materies: RV, diverse taksen, bedrijfsvoorheﬃng, onroerende voorheﬃng &
geassimileerde taksen.
Q1 2012
Opstart beheer aangiften RV

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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2016

2017
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5.1.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart van

RESULTAAT

de FOD Financiën
R1

R2

R3

Compliance,
toezicht &
handhaving

Informatie
ter beschikking
stellen

Financiering

PROCES

9

9

P1

P2

P3

HRM

Bedrijfsprocessen

Meting &
opvolging

KWALITEIT

9

9

K1

K2

K3

Goede
regelgeving

Multikanaal
diensten

Rechtszekerheid
& Privacy

9

INNOVATIE

9

9

9

I1

I2

Kennisbeheer

Organisatieontwikkeling

9
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1: COMPLIANCE, TOEZICHT EN HANDHAVING
✓ STIMULEREN VAN DE COMPLIANCE
• maximaal zelf alle intern beschikbare informatie elektronisch binnen
halen en vooraf invullen
→ synchronisatie vooraﬁnvulling TOW/VVA
 vooraﬁnvulling handicaps en kinderen en personen ten laste in
TOW
→ analyse van intern beschikbare gegevens en de mate waarin ze al dan
niet exploiteerbaar zijn
 opstart werkgroep “onroerende inkomsten” met het oog op de
realisatie van de vooraﬁnvulling in TOW/VVA in 2014
 kanteling naar SITRAN
• extern bij authentieke bronnen beschikbare gegevens elektronisch
proberen binnen te halen met het oog op een vooraﬁnvulling
→ analyse van extern bij authentieke bronnen beschikbare gegevens en
opstarten werkgroepen teneinde die gegevens elektronisch binnen te
halen met het oog op vooraﬁnvulling in TOW/VVA:
 buitenlandse wedden en lonen (Vak IV)
 aftrekbare bestedingen (Vak VII)
 belastingverminderingen (Vak IX)
 bank- en verzekeringssector (Vak VIII)
 buitenlandse pensioenen (Vak V)
• invoeren van een absolute nultolerantie voor BP die hun
aangifteverplichtingen niet correct nakomen
→ harmoniseren werkmethodes voor niet-indieners
→ automatiseren waar mogelijk
 centrale verzending van herinneringsbrieven
 automatiseren register administratieve boeten en
belastingverhogingen
 automatiseren toekennen belastingverhogingen en
administratieve boeten
• inzetten op preventieve aanpak
→ aantal controleacties proactief aankondigen
→ investeren in CRM-acties gericht op preventie van risico’s
• de banden met de stakeholders aanhalen – cfr. Communicatieplan
✓ OPTIMALISATIE VAN CONTROLES MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING DOOR:
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• Verder investeren in een performant risicobeheer
→ Operationaliseren OE&O – dienst risicobeheer
→ Maximale en kwalitatieve centrale selectie van de te controleren
dossiers steeds op basis van een risicoproﬁel
 Realiseren van volgende datamarts:
- Managementvennootschappen
- Transfer pricing
- Notionele intrestaftrek
- L678
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- Anomalieën in VENB-aangiften
- Ontwikkelen van nieuwe bijkomende datamarts
 Opmaak van meerjarencontroleprogramma
 Afsluiten SLA met privacy voor reactietermijnen
 Jaarlijks controleprogramma met als doel tegen 2017 te komen tot
80% gerichte controles mét aanlevering van een controleaanpak
en gemiddelde duurtijd
 Standaardiseren en continu analyseren van de feedback
 Uitwerken van de bottom-up approach
→ Verhogen van de kwaliteit van uitgevoerde controles door:
 Maximale aanlevering van een controleaanpak en gemiddelde
duurtijd voor uitvoering van de gerichte controles
 Stimuleren van gebruik van nieuwe technieken
 Opleggen van rendementsdoelstellingen voor lokale selectie
 Opvolging van het rendement van controleactiviteiten
 Voorzien van een standaardrapport (zowel voor adm als BP) m.b.t.
de uitgevoerde controle
 Kwaliteitscontrole van de uitgevoerde controle
→ Ondersteunen van de controleactiviteiten door aangepaste en
performante tools
 STIRON lot 3 – STIRCO
 STIRON lot 3 - opsporingen
 Actualiseren en uitbreiden van de toepassing bedrijfsvoorheﬃng
 Module voor de berekening van de normale verkoopwaarde (B57)
 SAF-T (standard audit ﬁle tax)
→ Een continue monitoring van de controleactiviteiten in een controledashboard
• Gerichte opsporingen progressief laten toenemen
• Het ondernemen van de nodige acties om een gelijke behandeling te
kunnen garanderen
→ Imperatieve controles worden eﬀectief uitgevoerd en volgens de
opgelegde regelmaat
→ Het aanpassen van de ambtsgebieden/competenties van de diensten
teneinde toe te laten de imperatieve controles steeds uit te voeren
(eenzelfde risico => eenzelfde kans op controle)
 R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
✓ MEER, BETER, GESTRUCTUREERD EN VOORAL PRO-ACTIEF COMMUNICEREN
• Opmaak van jaarlijks communicatieplan
• Bijdrage van de AAFisc aan de nieuwe themageoriënteerde minﬁninternetsite
→ Fiscus.fgov integreren in minﬁn
→ Aanleveren content voor minﬁn (doelgroepgerichte thema’s)
• Duidelijke processen en procedures voor update van internet
• Professioneel intranet binnen de AAFisc
• Kwalitatieve bijdrage aan het geïntegreerd jaarverslag
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• Kwaliteitsvolle presentaties binnen en over de AAFisc
→ Ter beschikking stellen van een aantal standaardpresentaties
→ Aanleggen van een bibliotheek
→ Installeren van een proces voor kwaliteitscontrole
 Algemene presentaties
 Opleidingsdocumentatie
 Brochures
• Ter beschikking stellen van een standaardlayout voor circulaires en
instructies bestemd voor de FisconetPlus-equipe
 K1: GOEDE REGELGEVING
✓ VEREENVOUDIGDE FISCALE REGELGEVING
• Identiﬁceren van de noodzakelijke wetgevende initiatieven teneinde de
werking binnen de AAFisc verder te kunnen optimaliseren
✓ ONDERNEMEN VAN DE NODIGE ACTIES OM TE KOMEN TOT EEN UNIFORME
TOEPASSING VAN DE VIGERENDE WET- EN REGELGEVING
• Snelle doorstroming van principebeslissingen (publicatie op FisconetPlus)
• Duidelijke rechten en plichten voor notarissen en gerechtsdeurwaarders
 K2: MULTIKANAAL DIENSTEN
✓ UITBOUWEN VAN EEN DIENSTVERLENING OP MAAT VAN DE DOELGROEPEN P,
KMO, GO
• Doelgroep P:
vervullen aangifteplicht zo veel als mogelijk faciliteren en papier
maximaal verbannen
→ Intensiﬁëren inspanningen om informatie elektronisch te verzamelen
en vooraf in te vullen
→ Verder uitbouwen van TOW
 Verhogen aantal via TOW-burger en mandataris ingediende
aangiften
 Afzonderlijke toelichting bij de aangifte via het internet ter
beschikking stellen (indien mogelijk met de optie “print on
demand”)
 Keuzevak op de aangifte voor het aanduiden van het
belastingregime van de buitenlandse inkomsten
 Kortere doorlooptijd van inkohieringsproces in PB en bij voorrang
inkohieren van via TOW-burger ingediende aangiften
 Mogelijk maken om een via TOW ingediende aangifte elektronisch
(via TOW) te wijzigen
 Aanpassing taxworkbox op verzoek van de mandatarissen
→ Progressieve uitbreiding van de doelgroep die een voorstel van
vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangt
→ Actieplan voor afbouw papieren aangiften
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• Doelgroepen KMO & GO:
→ Harmoniseren aanpak om correcties uit te kunnen voeren aan een
ingediende aangifte
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→ Uitwerken van een geharmoniseerde aanpak ter vervulling van de
aangifteplicht
 Bijzondere aanpak naar analogie met particulieren voor de nietinwoners NP
 Verhogen aantal elektronische aangiften
 Invoeren van de verplichte elektronische indiening + actieplan voor
afbouw papieren aangiften
→ Maximaal gebruik van nieuwe technologieën
→ Invoeren van een geharmoniseerd mandatensysteem
→ Aanbieden van performante, gestroomlijnde front-end applicaties
 Uitbreiden BizTax voor RPB & BNI-VEN
 Verhogen van de performantie
 Stroomlijnen van het portaal van de front-end applicaties (look &
feel)
 Mini one stop shop
• Doelgroepen P, KMO, GO: behoeftenanalyses en tevredenheidsenquêtes
teneinde dienstverlening waar nodig te kunnen optimaliseren
• Verdere uitbouw van MyMinFin & MyMinFinPro
→ BP via MyMinFin toelaten (progressief) aan te duiden hoe hij/zij in
welbepaalde materies met de AAFisc wil interageren
→ Verder uitbouwen van MyMinFinPro
• Ondernemen van de nodige acties teneinde te kunnen garanderen dat
éénzelfde vraag ongeacht de plaats, kanaal of medewerker op eenzelfde
wijze beantwoord wordt
• Op gestructureerde wijze inzicht krijgen in de via het contact center
gestelde vragen teneinde de dienstverleningsaanpak en eventueel
reglementering aan te kunnen passen
• Installeren van een volwaardig, elektronisch en professioneel
klachtenmanagement(-systeem)
• Duidelijke strategie voor deelname aan beurzen
 K3: RECHTSZEKERHEID EN PRIVACY
✓ BP KRIJGT MAXIMAAL EN BIJ VOORKEUR AUTOMATISCH WAAR HIJ RECHT OP
HEEFT
• Impactanalyse van voormelde doelstelling op de vigerende wetgeving,
reglementering, processen en procedures die al niet in applicaties
geïntegreerd zijn
• SMART-deﬁniëring van de doelstelling
• Ondertussen realiseren van een aantal ‘quick wins’
→ Versoepelen regelgeving ambtshalve ontheﬃng
→ Proces negatieve ﬁches herbekijken
• Uitwerken nieuwe werkprocedures (inclusief aspect opvolging)
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✓ EFFICIENTE GESCHILLENBEHANDELING MET GARANTIE OP EENZELFDE
BEHANDELING VAN EENZELFDE GESCHIL IN DE ADMINISTRATIEVE
GESCHILLENFASE
✓ GERECHTELIJKE GESCHILLENBEHANDELING
• Opvolging correcte toepassing van de instructies
✓ HERBEKIJKEN ERKENNINGSPROCEDURE VZW’s
✓ AUTOMATISCH TOEKENNEN EN OPHEFFEN VAN TOEGANGSRECHTEN
 P1: HRM
✓ OPTIMALE INZET VAN ONS PERSONEEL BINNEN EEN AANGEPASTE
DOELGROEPGERICHTE ORGANISATIESTRUCTUUR
• Personeelsdashboard met up-to-date personeelsinfo
• Uitwerken van de verschillende carrièretrajecten binnen de AAFisc
• Functiebeschrijvingen voor alle functies binnen de AAFisc
→ Functieorganigrammen voor alle diensten binnen de AAFisc
 Centrale diensten N1
 Centrale diensten N2
 Administraties P, KMO, GO
→ Functiebeschrijvingen voor alle functies op de centrale diensten en
binnen de administraties P, KMO, GO
• Uitwerken van een strategie voor het toekennen van functiegerelateerde
werkinstrumenten (laptop, VPN, GSM, smartphone)
• Uitwerken van heroriënteringstrajecten
• Aanbieden van een kwalitatief opleidingsaanbod
→ In kaart brengen van de noodzakelijke permanente opleidingen
→ In kaart brengen van de noodzakelijke recurrente opleidingen
→ In kaart brengen van de noodzakelijke speciﬁeke opleidingen
→ Uitwerken validatieproces voor opleidingsdocumentatie
• Homeworking & telewerk binnen de AAFisc
→ In kaart brengen van de functies die voor homeworking en/of telewerk
in aanmerking komen
→ Introductie van homeworking en/of telewerk binnen de AAFisc
• Progressieve/gefaseerde uitrol van de ontwikkelcirkels binnen de AAFisc
• Eenvormig personeelsbeleid ongeacht de administratie van oorsprong
van de medewerkers
• Personeelsbewegingen jaarlijks op vaste en voor de business nuttige
momenten uitvoeren
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• Responsabilisering van het management en het personeel inzake
personeelsmateries
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 P2: BEDRIJFSPROCESSEN
✓ EVOLUEREN VAN EEN MATERIE- EN TAAKGERICHTE NAAR EEN
PROCESGEORIENTEERDE ORGANISATIE WAARIN ZOVEEL ALS MOGELIJK
ELEKTRONISCH WORDT GEWERKT
• Plan van aanpak ter introductie van BPM binnen de AAFisc
→ Duidelijke en gevalideerde procesmap voor de AAFisc
→ Deﬁniëren van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden
inzake BPM binnen de AAFisc
→ Opmaken van een detailplanning voor het modelleren van de
processen binnen de AAFisc
→ Toezicht op/ondersteuning bij de realisatie
• Continue procesanalyse met het oog op het identiﬁceren & realiseren van
procesoptimalisaties (harmonisaties en/of automatiseringen)
→ Harmoniseren van processen en procedures over de verschillende
materies
→ Automatiseren van die processen en/of procedures en/of taken die
daarvoor in aanmerking komen.
Doel: enkel nog manuele tussenkomst voor oplossen van
anomalieën waarvoor menselijke tussenkomst onontbeerlijk is én
een toegevoegde waarde biedt voor de goede werking + zoveel als
mogelijk geharmoniseerd over de verschillende materies
→ Verhogen en opvolgen van de kwaliteit van de uitgevoerde processen
• Stroomlijnen/aanpassen van de verschillende (materiegerichte)
applicaties i.f.v. & ter ondersteuning van de toekomstige werking binnen
de (polyvalente) centra teneinde de basis te leggen voor de realisatie van
de geïntegreerde verwerking
• Integratie standaarddocumentatie en -aanpakken/motivaties in de voor
onze kernactiviteiten ondersteunende applicaties + maximale centrale
verzending teneinde een gelijke behandeling te garanderen
• Realisatie van de geïntegreerde verwerking
• Virtualiseren van applicaties
• Verdere digitalisering van de ﬁscale dossiers
• Stopzetten van het (onnodig) printen en automatisch ter beschikking
stellen van standaarddocumenten
 P3: METING EN OPVOLGING
✓ AANBIEDEN VAN PERFORMANTE MANAGEMENTINSTRUMENTEN
• Ontwikkelen en ter beschikking stellen van adequate tools
→ Up-to-date en voor business noodzakelijke informatie in cockpits
afgestemd op doelgroepgerichte organisatiestructuur
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•
•

•
•
•

→ Realisatie van een dashboard met het oog op performante monitoring
van het overtal/tekort tussen noodzakelijk en werkelijk beschikbaar
eﬀectief
Introductie van structurele werklastmeting binnen de AAFisc
Duidelijk en gestructureerd zicht op en opvolging van de realisatie van de
operationele doelstellingen
→ Verdere professionalisering van de beheerscyclus voor de operationele
diensten
→ Uitrol van een beheerscyclus op de centrale administratie
Full automatische inzameling van statistische informatie
Online (intranet) ter beschikking stellen van statistieken
Duidelijke processen, procedures en opvolging evolutie van het budget
binnen de AAFisc

✓ ORGANISATIEBEHEERSING BINNEN DE AAFISC
• Duidelijk en gestructureerd zicht op de risico’s binnen de AAFisc
 I1: KENNISBEHEER
✓ VERSNELD IN KAART BRENGEN VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN EN PROCEDURES
TER ONDERSTEUNING VAN EEN GESTRUCTUREERDE KENNISOVERDRACHT
✓ VERSNELD IN KAART BRENGEN VAN CONTROLEMODELLEN
✓ NAUWGEZETTE UPDATE VAN DE ADMINISTRATIEVE COMMENTAAR
 I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
✓ INVOEREN NIEUWE DOELGROEPGERICHTE ORGANISATIESTRUCTUUR OP HET
TERREIN ALSOOK DE CENTRALE ADMINISTRATIE INSCHRIJVEN IN DE NIEUWE
ORGANISATIESTRUCTUUR
• Operationaliseren van de administraties P, KMO, GO
→ Operationaliseren van de administratie Particulieren
 Gefaseerde operationalisering centra P (buitendiensten)
- Fase 1: cfr. supra
- Fase 2: cfr. supra
- Fase 3: cfr. supra
 Ter voorbereiding: scheiding P-KMO & beheer-controle & expertise
in AS IS (toepassing normen TO BE)
 Operationaliseren van de (centrale) dienst managementondersteuning P
→ Operationaliseren van de administratie KMO
 Gefaseerde operationalisering centra KMO (buitendiensten)
- Fase 1: cfr. supra
- Fase 2: cfr. supra
- Fase 3: cfr. supra
 Ter voorbereiding: scheiding P-KMO & beheer-controle & expertise
in AS IS (toepassing normen TO BE)
 Ter voorbereiding: stockafbouw OV
 Ter voorbereiding: stockafbouw geschillen klassieke diensten
 Operationaliseren van de (centrale) dienst managementondersteuning KMO
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→ Operationaliseren van de dienst GO
 Operationalisering 7 centra GO
 Operationaliseren nationaal centrum Brussel: beheer,
sectorcoördinatoren, gespecialiseerde controles
 Oprichting team gespecialiseerde controle diverse taksen
 Operationaliseren van de (centrale) dienst
managementondersteuning GO
 Ter voorbereiding: harmonisering van de werkprocedures tussen
de verschillende materies binnen KMO & GO
 Ter voorbereiding: stock afbouw geschillen CC
 Ter voorbereiding: stock afbouw dossiers van vorige werkplannen
• Operationaliseren van de nieuwe organisatiestructuur – centrale
diensten op niveau N1
→ Operationaliseren van de dienst OE&O
 Fase 1: functionele hergroepering
 Fase 2: kanteling in deﬁnitieve structuren en toekennen deﬁnitieve
functies
→ Operationaliseren van de dienst OCC
 Fase 1: functionele hergroepering
 Fase 2: kanteling in deﬁnitieve structuren en toekennen deﬁnitieve
functies
→ Operationaliseren van de dienst van de Administrateur-Generaal
 Operationalisering cel IAM
- Fase 1: functionele hergroepering
- Fase 2: kanteling in deﬁnitieve structuren en toekennen
deﬁnitieve functies
 Operationalisering Cel OrgB
- Fase 1: functionele hergroepering
- Fase 2: kanteling in deﬁnitieve structuren en toekennen
deﬁnitieve functies
• Organisatorische projecten n.a.v. de wet op de rijkscomptabiliteit
– vestigen van de rechten (overdracht van AAI&I/PD naar AAFisc –
Operaprojecten STIMER)
→ RV: operationalisering “cellen RV”
 Fase 1: hergroepering in AS IS
 Fase 2: te integreren in centra KMO
→ Diverse taksen:
 Fase 1: operationalisering cel diverse taksen
 Fase 2: te integreren in centrum GO
→ Bedrijfsvoorheﬃng - TBD
→ OV - TBD
→ Geassimileerde taksen - TBD
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5.2.

Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering

5.2.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
1. We dragen, samen met onze partners, de Algemene Administraties en de
Stafdiensten van de FOD Financiën, bij tot het goed functioneren van het
ﬁnancieel stelsel van de Staat.
2. We treden zorgvuldig op en verzekeren de snelle inning van schulden en de
correcte boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en teruggaven.
3. We vorderen de niet spontaan betaalde schulden maximaal in.
4. We zorgen voor de correcte en eﬃciënte terugbetaling van tegoeden aan
burgers en ondernemingen.
5. We kennen de ontvangsten toe aan de Europese Unie, de federale staat en de
andere betrokken overheden.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering draagt, samen
met haar voornaamste partners, de andere Algemene Administraties en de
Stafdiensten van de FOD Financiën, bij tot het goed functioneren van het ﬁnancieel
stelsel van de Staat. We zorgen daarbij voor de snelle inning van schulden en de
correcte boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en teruggaven en streven
naar de maximale invordering van niet spontaan betaalde schulden. Daarnaast
verzekert de entiteit de correcte en eﬃciënte terugbetaling van tegoeden. Ze
garandeert in deze kernactiviteiten te allen tijde de gelijke behandeling van alle
burgers en ondernemingen.
Daarbij worden recente en opeisbare schulden snel ingevorderd en stellen
we speciﬁeke acties in tegen zij die hun verplichtingen niet nakomen
of hun insolventie proberen te organiseren. Wanbetalers worden aan
solvabiliteitsonderzoeken onderworpen en niet invorderbare aanslagen worden
afgeschreven. In geval van collectieve schuldenregeling, onbeperkt uitstel van de
invordering, faillissement of gerechtelijke reorganisatie vorderen we de uitstaande
schuld in, in overeenstemming met het opgelegde herstel- of betalingsplan.
De Algemene Administratie vervult haar taak als een goede huisvader. We
beheren de geïnde bedragen transparant en professioneel en zorgen ervoor dat de
ontvangsten toegekend worden aan de Europese Unie, de federale staat en andere
rechthebbende overheden.
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5.2.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

1. We willen de Algemene Administratie uitbouwen tot een nationaal en
internationaal referentiepunt binnen de publieke sector wat betreft de
inning en invordering van schulden.
2. We willen binnen de FOD Financiën als enige entiteit invorderen.
3. We willen de gelijkheid tussen alle burgers en ondernemingen waarborgen
en;
a. Snel optreden bij recente en opeisbare schuldvorderingen,
b. Speciﬁeke acties ondernemen tegen zij die hun verplichtingen niet
nakomen of die hun insolvabiliteit proberen te organiseren,
c. Niet invorderbare schulden opsporen en ze indien nodig afschrijven.
d. Sociaaleconomisch participeren binnen het wettelijk bepaalde en/of de
administratieve mogelijkheden
4. We willen met hulp van moderne technische middelen en
solvabiliteitsonderzoeken de meest eﬃciënte invorderingsacties uitvoeren.
5. We willen een aanspreekpunt zijn voor onze klanten en ze op een gelijke en
respectvolle manier behandelen.

In een maatschappij waar wanbetalers met nadruk aanwezig zijn, wil de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering zich blijven ontwikkelen tot een
alom gewaardeerde entiteit binnen de FOD Financiën, niet in de laatste plaats
door haar deskundigheid die ze toont bij het innen en invorderen van schulden
en het terugbetalen van tegoeden aan burgers en ondernemingen. De Algemene
Administratie wil daarom zowel op nationaal als op internationaal vlak een
vast referentiepunt zijn wanneer het binnen de publieke sector over inning en
invordering gaat.
Onze administratie wordt zo georganiseerd dat zowel grote internationale
ondernemingen, als kleinere bedrijven, middenstanders en particulieren feilloos
bediend kunnen worden. Door de afstemming en integratie van onze processen
kunnen we op de meest eﬃciënte wijze onze kernactiviteiten, innen, invorderen,
terugbetalen en toekennen, organiseren. We participeren in de sociaaleconomische
omgeving door, binnen het wettelijke kader en/of de administratieve
mogelijkheden, een aangepaste dienstverlening aan te bieden aan starters en
belastingplichtigen in moeilijkheden, en proberen in de mate van het mogelijke
hierbij preventief op te treden.
De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering streeft naar een
maximale inningsgraad door:
- een proactieve communicatie
- het stimuleren van de compliance
- een goede en professionele dienstverlening aan te bieden.
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Kwaliteit, persoonlijk contact, gericht professioneel advies en betrouwbaarheid
kenmerken onze werkwijze en dragen ertoe bij dat we een aanspreekpunt zijn
voor de burger en ondernemingen die we op een gelijke en respectvolle manier
behandelen.
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5.2.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
De strategische doelstellingen van de FOD Financiën dienen als vertrekpunt voor de
opmaak van een ambitieus en realiseerbaar strategisch plan voor de periode 20122017. Deze 3 strategische doelstellingen, geformuleerd door het Directiecomité van
de FOD Financiën, worden vertaald naar 8 doelstellingen die door de entiteit op
middellange en lange termijn moeten worden gerealiseerd.
Tegen 2017 wil de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering:
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen
a. Door een correcte en snelle inning van de onmiddellijk opeisbare
vorderingen
b. Door te streven naar een maximale compliance en spontane naleving
c. Door de opeisbare ﬁscale achterstand tot een minimum te beperken
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren
a. Door de rentabiliteit van gedwongen invorderingsacties te maximaliseren
b. Door de deskundigheid van medewerkers te optimaliseren
c. Door de nieuwe organisatiestructuur van de AAII snel te operationaliseren
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren
a. Door de tegoeden aan burgers en ondernemingen tijdig te betalen
b. Door de tijdige en optimale toekenning van de geïnde bedragen aan
overheden en andere instellingen

Toelichting bij de invulling van de doelstellingen door AAII

DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID verhogen
De AAII wil de ‘tax gap’ tot een minimum herleiden door te streven naar een
verhoging van de spontane naleving. Burgers en bedrijven die niet spontaan
hun verplichtingen nakomen moeten aangemoedigd worden om dit in de
toekomst te doen. Daarbij wordt permanent gezocht naar het optimale evenwicht
tussen eﬀectiviteit en eﬃciëntie. De aanpak wordt centraal aangestuurd en
gediﬀerentieerd in functie van het risicoproﬁel van de burgers en ondernemingen.
Door een beter en gerichter toezicht detecteert de AAII zij die riskeren hun
verplichtingen te ontwijken. Om hierin te slagen zal de AAII initiatieven nemen
om enerzijds de toegang tot databronnen van andere publieke instellingen te
verkrijgen en om de wettelijke informatieplicht voor externen uit te breiden.
Anderzijds zal de AAII ook de genomen beslissingen blijven steunen die het werk
van de operationele diensten moeten vereenvoudigen door projecten als Zoomit,
een nieuwe beheerstoepassing en het elektronisch uitvoerend beslag.
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Een duidelijke eenvormige reglementering vergroot de transparantie in de
uitoefening van onze kerntaken. De AAII zal daarom zijn beleidsondersteunende
rol aangrijpen om een uniforme procedure voor de invordering van alle ﬁscale en
niet-ﬁscale schulden in één wetboek te bekomen. De AAII wil een nieuw model
uitwerken waarbij we in een vertrouwensrelatie kunnen samenwerken met onze
‘partners’, de Gerechtsdeurwaarders, Notarissen, banken, schuldbemiddelaars en
anderen. Deze initiatieven leiden ertoe dat de onmiddellijk opeisbare vorderingen
snel en correct geïnd kunnen worden en de opeisbare ﬁscale achterstand tot een
minimum beperkt wordt.
Om doeltreﬀend haar kerntaken te kunnen uitoefenen zal de AAII de aanwezige
kennis inventariseren en deze ter beschikking stellen van haar medewerkers
opdat zij een maximale ondersteuning kunnen krijgen. Het gaat niet alleen om
de wisselwerking tussen centrale en operationele diensten, maar ook tussen
de verschillende operationele diensten onderling. Er zullen daarom initiatieven
gelanceerd worden om een documentatiebeheersysteem op te zetten en om
expertengroepen op te richten die de ‘best practices’ zullen identiﬁceren en
verspreiden.
Onderstaand schema geeft een niet-exhaustief overzicht van de geplande realisaties:

•
•
•
•

2012
Doelgroepgerichte invorderingsaanpak
Centraal bestand voor
beslagberichten
Elektronisch uitvoerend
beslag bij de vakantieassen
Wetboek van Invordering

•
•
•

2014
Elektronisch uitvoerend beslag
Ontsluiten van gegevens FOD Sociale Zekerheid
Proactief communiceren naar speciﬁeke doelgroepen

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•
•
•

2015

2016

2017

2013
Beheerstoepassing invordering DB en BTW
Documentatiebeheersysteem
Ontsluiten van gegevens binnen de FOD Financiën
Protocol met de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

DOELSTELLING 2: de EFFICIENTIE verbeteren
Eﬃciëntie is een zaak om de beschikbare middelen optimaal in te zetten. Net
zoals de andere administraties, streeft de AAII voortdurend naar een verbeterde
eﬃciëntie van haar werking, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de
dienstverlening.
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Daarom zal ook de AAII evolueren van een materie- & taakgerichte organisatie
naar een procesgeoriënteerde organisatie waar zoveel mogelijk wordt gewerkt op
basis van een geïntegreerde verwerking en de elektronische dossierbehandeling.
Nieuwe workﬂow en risicobeheertoepassingen moeten de AAII in staat stellen om
het juiste evenwicht tussen eﬃciëntie en eﬀectiviteit te vinden.
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Binnen een periode van 36 maanden zijn alle sleutelprocessen van de AAII in kaart
gebracht en worden er voor ieder van deze processen beheersmeetpunten bepaald
met het oog op een integraal beheer. Door het gebruik van prestatiemeetsystemen,
boordtabellen en managementcockpits kan de AAII de organisatie aansturen om
de vooropgestelde doelstellingen met de hoogste toegevoegde waarde te behalen.
De AAII zal haar personeelsbehoeften jaarlijks formuleren. In 2012 wordt er gestart
met de identiﬁcatie van kritieke functies. Ook de AAII wordt geconfronteerd met de
drastische natuurlijke uitstroom. Een volledige vervanging van al deze ambtenaren
is niet haalbaar. Daarom zijn de invoering van BPM-N, die de processen beheert en
optimaliseert, en het uitvoeren van gestructureerde werklastmetingen absoluut
noodzakelijk voor het garanderen van een continue eﬃciëntieverbetering.
In de komende 36 maanden zullen ingrijpende wijzigingen aan de organisatiestructuur plaatsvinden te beginnen met de oprichting van de regionale
invorderingscentra, het bijzonder invorderingscentrum en het inningscentrum.
Vervolgens zullen de bestaande diensten opgaan in de nieuwe structuren
en worden de bestaande ontvangkantoren vervangen door polyvalente
invorderingsteams. De AAII zal voor het einde van deze managementcyclus het
enige aanspreekpunt zijn voor de invordering van de rechten toegewezen aan de
FOD Financiën.
Ook de structuur van de centrale diensten wordt vernieuwd en dit om de afstand
tussen het centrale bestuur en de operationele diensten te verkleinen en de
reactiesnelheid van de organisatie te verhogen.

•

•

•
•
•
•

2012
Regionale Invorderingscentra – Bijzonder Invorderingscentrum – Inningscentrum
Delphimodel in Datawarehouse (Predictief model
falingen )

2014
Integreren werklastmeting
STIRON
STIRINT
STIMER

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•
•

2015

2016

2013
Uitbreiden van de bevoegdheden van de AAII
Kernprocessen beheren in BPM
Reorganisatie van de centrale diensten
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DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
Iedere belanghebbende moet aanspraak kunnen maken op onze diensten, daarom
moet onze dienstverlening laagdrempelig zijn. De AAII zal de nieuwe initiatieven,
waarbij op 2 sporen wordt ingezet, ondersteunen. De ‘fysieke’ dienstverlening
wordt verzekerd in belangrijke centra en gebouwen door het inrichten van een
infocenter. In de gemeenten waar de AAII niet langer aanwezig is, zal de AAII de
nodige diensten aanbieden in samenwerking met het gemeentebestuur.
De komende jaren kiest de AAII ervoor om haar dienstverlening verder uit te
bouwen door middel van nieuwe communicatiekanalen en door de manier van
interactie met de burgers en bedrijven af te stemmen op hun verwachtingen. Zo
zal de AAII een uitgebreide waaier aan e-government toepassingen aanbieden,
gaande van de elektronische verzending van het aanslagbiljet, via Zoomit de
gevestigde belastingen betalen, het wijzigen van bankrekeningnummers via
het portaal ‘My Minﬁn’ en ‘My Minﬁn-Pro’ tot het registreren en opvolgen van
verzoekschriften en klachten.
De AAII spoort haar diensten aan om binnen een redelijke termijn een antwoord te
bieden op de vragen van burgers en ondernemingen. Er worden ook doelstellingen
geformuleerd rond stiptheid en snelheid voor de afhandeling van verzoekschriften.
De AAII waarborgt de correcte en tijdige betaling van alle sommen en tegoeden
aan de burger, de ondernemingen, de overheden en andere instellingen.

•
•
•
•
•

2014
Interactief communiceren
Proactieve en doelgroepgerichte communicatie

2012
Zoomit
My Bicban
Terugbetalingsproces
optimaliseren

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

•

•
•

2016

2015
Klachtenbeheersysteem

2013
Brandbuilding en marketing
Richtlijnen over klantvriendelijke benadering
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5.2.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart

RESULTAAT

van de FOD Financiën
R1

R2

R3

Compliance,
toezicht &
handhaving

Informatie
ter beschikking
stellen

Financiering

PROCES

9

9

P1

P2

P3

HRM

Bedrijfsprocessen

Meting &
opvolging

KWALITEIT

9

9

K1

K2

K3

Goede
regelgeving

Multikanaal
diensten

Rechtszekerheid
& Privacy

9

9

9

INNOVATIE

9

I1

I2

Kennisbeheer

Organisatieontwikkeling

9

77

9

>

<
Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1: Toezicht en handhaving
I&I.R1/01

Verhogen van de spontane naleving (compliance)

I&I.R1/02

Certiﬁëren van trusted third partners

 R2: Informatie ter beschikking stellen
I&I.R1/01

Toegang tot de databronnen van publieke besturen en overheidsinstellingen

I&I.R2/02

Wettelijke informatieplicht voor externen uitbreiden

 K1: Goede regelgeving
I&I.K1/01

Uniforme procedure voor de invordering van alle ﬁscale en
niet-ﬁscale schulden

 K2: Multikanaal diensten
I&I.K2/01

Proactief communiceren

I&I.K2/02

Het referentiepunt worden voor I&I

I&I.K2/03

Nieuwe media en interactieve communicatievormen inzetten

I&I.K2/04

Dienstverlening via het platform van de FOD Financiën

 K3: Rechtszekerheid en privacy
I&I.K3/01

Tijdig en correct terugbetalen

I&I.K3/02

Richtlijnen over het tijdig antwoorden en behandelen van vragen

I&I.K3/03

Doelstellingen rond stiptheid en snelheid voor de afhandeling van
verzoekschriften

 P1: HRM
I&I.P1/01

Kantelingoperaties stroomlijnen

I&I.P1/02

Een nieuwe organisatiecultuur

 P2: Bedrijfsprocessen
I&I.P2/01

Geïntegreerde verwerkingssystemen

I&I.P2/02

Workﬂow en risicobeheertoepassingen

I&I.P2/03

Procesmatig werken
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 P3: Meting en opvolging
I&I.P3/01

Monitoren van de procesmap

I&I.P3/02

Beheerscontrole en werklastmeting

 I1: Kennisbeheer
I&I.I1/01

Groeien naar een kenniscompetente organisatie

 I2: Organisatieontwikkeling
I&I.I2/01

Uitbreiden van de bevoegdheden van de AAII

I&I.I2/02

Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van de
centrale administratie van de AAII

I&I.I2/03

Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van de
operationele diensten van de AAII
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5.3.

Algemene Administratie van de
Bijzondere Belastinginspectie

5.3.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
De kernopdracht van de BBI bestaat uit de aanpak (opzoeken, voorkomen,
bestraﬀen) van de grootschalige, gestructureerde en georganiseerde ﬁscale fraude.
Concreet gaat het om de ontmanteling van fraudeconstructies gekenmerkt door
de aanwending van ingewikkelde mechanismen en internationale structuren.
De door de BBI op te volgen prioriteiten zijn hierna niet limitatief opgesomd:
ﬁctieve winstoverhevelingen naar het buitenland, misbruik verrekenprijzen,
misbruik rechtspersonen, oﬀshore constructies, BTW-carrousels (met inbegrip
van intracommunautaire diensten), minerale oliefraude, circuits valse facturen
en leveringen, witwassen kapitalen, via ﬁscale paradijzen verrichte transacties,
internethandel, telecommunicatie, koppelbazen en dossiers met vertakkingen. Wat
dit laatste betreft, gaat het om de ontdekking van bepaalde fraudemechanismen,
de identiﬁcatie van de hierbij betrokken operatoren, de opmaak van modeltaxaties
en aangepaste handleidingen met het oog op de overmaking aan de partneradministraties (AAFISC, AAPD) waarvan nadien de nodige feedback wordt ingewacht.
Omdat fraudepraktijken en de bestrijding ervan per deﬁnitie door een voortdurende
evolutie en actualisatie worden gekenmerkt, is het essentieel voor de BBI om op alle
relevante terreinen haar kennis en werkmethoden voortdurend bij te spijkeren.
Concreet houdt dit een uitgesproken aandacht in voor de volgende punten:
➢ permanente risicoanalyse (datamining, datamarts, …) op via de kruising van
relevante gegevensbanken (datawarehouse) weerhouden elementen en dit
vanuit preventief, repressief en invorderingsoogpunt,
➢ optimalisatie nationale (portage salarial, douaneregeling CP42, geregistreerde
kassasystemen, …) en internationale samenwerking (ﬁscale paradijzen,
spaarrichtlijn, carrouselfraude, subsidiefraude, …),
➢ continue toetsing frauderelevantie van ﬁscale (notionele interesten, …) en
technologische (e-commerce, …) nieuwigheden,
➢ optimale aanwending van de beschikbare wettelijke antifraude middelen
(versoepeling bankonderzoeken, hoofdelijke aansprakelijkheid, …),
➢ alle mogelijke misbruiken zowel inzake inkomstenbelastingen als BTW.
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Vertrekkend van haar operationele en internationale insteek - en uiteraard onder
voorbehoud van de andere Algemene Administraties en Stafdiensten van de
FOD Financiën - dienen de bevoorrechte partners van de BBI logischerwijze op de
interdepartementale en internationale fora te worden gesitueerd. Ter zake gaat het
om de federale politie (CDGEFID), Justitie (parketten, arbeidsauditoraten en COIV),
witwascel (CFI), Sociale Zaken, Economische Zaken, gespecialiseerde eenheden in
buitenlandse ﬁscale besturen (DNEF, FIOD, IRS, ...) en supranationale instellingen
(OLAF, TAXUD, IOTA, OESO, FAG, ...).
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Het is vanuit het drievoudig perspectief van constante evolutie, actualisatie en
samenwerking dat, met het oog op de maximale implementatie van de drie door
het Directiecomité van de FOD Financiën weerhouden strategische assen, de BBI
verschillende strategische initiatieven voor de periode 2012-2017 heeft vastgelegd.

5.3.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?
Als Algemene Administratie - belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude
wat betreft alle belastingen waarvan de vestiging, de inning en de invordering
aan de FOD Financiën zijn toevertrouwd (cf. K.B. 03.12.2009) - wil de BBI in
eerste instantie aandacht besteden aan de in het Regeerakkoord van 01.12.2011
opgenomen objectieven inzake de doorgedreven aanpak van de ﬁscale fraude.
Tevens dient uiteraard uitgesproken aandacht besteed te worden aan de
verdere uitvoering van de diverse aanbevelingen van de Parlementaire
onderzoekscommissie naar de grote ﬁscale fraudedossiers. Tot slot zullen
de onderscheiden lopende en toekomstige actieplannen geïnspireerd en
geactualiseerd moeten worden door de voortdurende toetsing van elke
maatschappelijke en economische evolutie op enige frauderelevantie.
Een accurate fraudeaanpak dient zowel op het preventieve als het repressieve
vlak te worden gesitueerd. Tevens zullen de juiste klemtonen moeten worden
gelegd om de echte prioriteiten - in de eerste plaats gericht op de aanpak van de
georganiseerde en grootschalige fraude - te bepalen.
Uiteraard dient dit alles te gebeuren met strikt respect voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en is het essentieel voor de ﬁscale onderzoekers om
tijdig over relevante informatie inzake de te controleren belastingplichtigen te
beschikken. Ook op internationaal vlak moeten de nodige initiatieven worden
ontplooid om de nodige wederzijdse bijstand en gegevensuitwisseling te
bestendigen en te verbeteren.
Dankzij de inzameling en toetsing van alle relevante fraudesignalen moet de BBI
komen tot een vluggere en betere (de)selectie van de te controleren fraudezaken.
Essentieel hierbij is een accurate en bij voorkeur proactieve risicoanalyse.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de BBI om op middellange termijn
uit te groeien tot een echt autonome Algemene Administratie zonder de
afhankelijkheden van het verleden jegens andere entiteiten en alzo haar
unieke positie, zowel in binnen- als buitenland, in de aanpak van de fraude te
bestendigen.
In die mate zal dan ook prioritair aandacht worden besteed aan de verwezenlijking
van de volgende uitdagingen:
➢ bevestiging sterk merk,
➢ reorganisatie op mensenmaat,
➢ uitbreiding aantal eﬀectieven buitendiensten tot 622 medewerkers (niveaus A
en B),
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➢ modernisering centrale administratie,
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➢ aantrekken van voldoende personeelsleden met het juiste proﬁel en de vereiste
ingesteldheid (ﬂexibiliteit, teamgeest, oog voor vernieuwing, ...) en bewerkstelligen van een eigen, en derhalve onderscheiden van de andere ﬁscale ambtenaren,
statuut (nood aan valorisatie middels aparte speciﬁeke functiewegingen),
➢ bestendiging en versterking interdepartementale en internationale
samenwerkingsprotocollen,
➢ verder versterken van de reeds voorhanden zijnde politiek van transparantie en
interactie tussen de centrale en de buitendiensten,
➢ scheppen van een stabiel ondernemingsklimaat met het juiste evenwicht
tussen de dagdagelijkse activiteiten en de vernieuwingsprojecten,
➢ intensiﬁëren van de responsabilisering van alle medewerkers,
➢ voortzetting van de nieuwe Euroﬁsc structuur onder het voorzitterschap van de BBI,
➢ verdere implementatie van het BISC (Belgian Internet Service Center),
➢ opstarting en operationalisering van de CAF (coördinatiedienst antifraude), met
inbegrip van de cel belastingparadijzen.

5.3.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
De drie door het Directiecomité van de FOD Financiën weerhouden en gevalideerde
strategische assen dienen als vertrekpunt voor de opmaak van een ambitieus en
realistisch strategisch plan voor de periode 2012-2017 welke voor de BBI werden
vertaald naar volgende doelstellingen.
Tegen 2017 wil de Algemene Administratie van de BBI:
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen middels
a. de uitbreiding van de e-audit controles
b. de verhoging van de inningsgraad van de eigen inkohieringen
c. de invoering van preventieve risicoanalyses
d. de uitbreiding van de internationale samenwerking
e. de ontwikkeling van thematische en sectorale acties
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren middels
a. de uitbouw van een autonome Algemene Administratie op mensenmaat
b. het aantrekken van voldoende personeelsleden met het juiste proﬁel en
de vereiste ingesteldheid
c. de verdere uitwerking van de werkprocessen en de toepassingen op maat
van de behoeften
d. het scheppen van een stabiel ondernemingsklimaat en de
responsabilisering van alle medewerkers
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3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren middels
a. de versterking van de medewerking met de andere antifraude actoren
b. het goed beheer en de bevestiging van een sterk merk
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Toelichting bij de invulling van de doelstellingen door AABBI

AABBI wil de DOELTREFFENDHEID verhogen door:
a. Het uitbreiden van de e-audit controles
De geïnformatiseerde bedrijfsboekhoudingen vereisen dat de administratie
investeert in een steeds betere beheersing van de e-audittechnieken. Dit
veronderstelt niet alleen op speciﬁeke proﬁelen geselecteerde medewerkers die
permanent bijgeschoold worden, maar tevens de beschikking over de vereiste
technische uitrusting en applicaties. Verder dient de ICT bewustwording zich niet
alleen te beperken tot de speciﬁeke cellen maar dient deze maximaal geïntegreerd
te worden in de operationele eenheden.
Dank zij computer forensics’ software en hardware kan men grondig en eﬀectief
computeronderzoek uitvoeren, zoals het ﬁlteren van bestanden middels een
geavanceerde zoekfunctionaliteit (incl. gewiste bestanden), het extraheren van
interessante, schijnbaar niet-triviale informatie en kennis uit ongestructureerde
tekst, …

•

2012-2017
R1 FRAU.01 Uitbreiden van de e-audit controles

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

b. Invoeren van preventieve risicoanalyses
Een echt preventief risicobeheer verhindert de uitbouw van niet transparante
structuren en de terugbetaling van niet gerechtvaardigde tegoeden. Bijgevolg
zullen in 2012-2017 in de onderscheiden ﬁscale domeinen nieuwe predicatieve
detectiemodellen inzake BTW en inkomstenbelastingen worden uitgewerkt. Indien
opportuun zal hierbij meteen aandacht worden besteed aan het sociale luik.
Bepaalde fraudegevoelige sectoren zullen hierbij eerst aan bod komen.
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Concreet behelst dit de verdere ontwikkeling van datamarts en een eﬀectief data
management in het kader van datawarehouse, alsmede de implementatie van een
gespecialiseerde inputdienst in elke gewestelijke directie. Binnen Euroﬁsc zal
tevens gestreefd worden naar een gemeenschappelijke grensoverschrijdende
risicoanalyse vanuit verschillende lidstaten tegelijkertijd. Verder zal het BISC zich
toeleggen op de early warning screening van de elektronisch aangeboden
goederen en diensten.
•

2012-2017
R1 FRAU.02 Invoeren preventieve risicoanalyse

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

•

2013

2014

2015

2016

2017

2012-2013
K3 FRAU.01 Access
datamanagement

c. Verhogen inningsgraad eigen inkohieringen
Zoals al in het verleden het geval was, zal de BBI in de periode 2012 – 2017 steeds
verder streven naar een stelselmatige verbetering van haar invorderingsstrategie,
en zulks voorafgaandelijk aan of bij de start zelf van het eigenlijk onderzoek.
Dit vereist zowel een interne (interactie met AAI&I, optreden speciﬁeke
invorderingscellen) als externe (gerecht, C.O.I.V, …) aansturing waarbij ook
uitdrukkelijk aandacht dient besteed te worden aan de internationale
samenwerking op dit gebied.
De terecht vooropgestelde responsabilisering van elke medewerker kan alleen
maar bijdragen tot naar vorm en inhoud onbetwistbare taxaties welke resulteren
in eﬀectieve inningen.

•
•

2012-2017
R1 FRAU.03 Verhogen van de inningsgraad eigen
inkohieringen
K3 FRAU.02 Optimalisatie eigen geschillenbehandeling

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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2017
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d. Uitbreiding van de internationale samenwerking
Een daadkrachtige internationale samenwerking is onontbeerlijk in een steeds
meer geglobaliseerde economie waarin nationale grenzen hoe langer hoe meer
vervagen. Concreet moeten alle middelen (uitwisseling informatie op verzoek en
spontaan, gelijktijdige belastingcontroles, aanwezigheid op elkaars grondgebied,
gemeenschappelijke seminaries, …) die de diverse wettelijke instrumenten
(richtlijnen, verordeningen, dubbele belastingverdragen, …) ter beschikking stellen,
daadwerkelijk worden aangewend. Dit kan zowel op centraal als lokaal niveau
worden gerealiseerd door bijvoorbeeld grensoverschrijdende dispositieven, de
uitwisseling van best practices en de uitbouw van netwerken.

•
•

2012-2017
R2 FRAU.01 Uitbreiden van de internationale samenwerking
I2 FRAU.02 Implementatie best practices uit het buitenland

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

e. Ontwikkelen van thematische en sectorale acties
Onder voorbehoud van voortdurende bijsturing in functie van de actualiteit en
insteken vanuit de regering, zijn er onder meer acties gepland inzake de portage
salarial, de douaneregeling CP42, de LPS activiteiten van buitenlandse verzekeraars
in België, de georganiseerde internationale BTW fraude, de ﬁctieve delocalisaties
van personen, diensten en ondernemingen, de aftrek van risicokapitaal, de aan
toegekende subsidies (op welk niveau dan ook) gekoppelde fraudepraktijken,
allerhande misbruiken, ﬁctieve winstoverhevelingen naar het buitenland en de
internethandel. Sommige acties zijn een voortzetting van vroeger al opgestarte
operaties.
Tevens zullen, in navolging van het verleden, de gekende fraudegevoelige sectoren
ook in 2012-2017 de bijzondere aandacht van de BBI weerhouden. Teneinde
frauduleuze praktijken maximaal in te perken is de BBI uitdrukkelijk betrokken bij
de implementatie van de geregistreerde kassasystemen. Verder wordt er uiteraard
werk gemaakt van de ﬁscale afhandeling van de rechtsgeldig van andere staten
verkregen informatie inzake bijvoorbeeld het bestaan van ﬁnanciële rekeningen op
naam van Belgische onderdanen.

•
•
v

2012-2017
R1 FRAU.04 Ontwikkelen van thematische en sectorale acties
R2 FRAU.03 Verhogen van de bankonderzoeken
I1 FRAU.01 Kennisbeheer en permanente actualisatie van grootschalige
fraudefenomenen

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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AABBI wil de EFFICIENTIE verbeteren:
a. Het uitbouwen van een autonome algemene administratie op mensenmaat
Overeenkomstig het K.B. van 03/12/2009 wordt de BBI een volwaardige Algemene
Administratie. Voor zover als nodig wordt aangestipt dat de BBI en haar
ambtenaren beschikken over dezelfde wettelijke en reglementaire bevoegdheden
als die verleend aan de ﬁscale administraties en hun respectievelijke ambtenaren.
De stafdiensten N-1 van de centrale administratie van de BBI zullen na de
vooropgestelde modernisering volgende afdelingen omvatten:
➢ Operationele Expertise en Ondersteuning (operationele coördinatie, juridische
ondersteuning, risicobeheer, ...),
➢ Operationele Coördinatie en Communicatie (veranderingsbeheer, contacten
met de pers, ...),
➢ Algemene diensten (secretariaat, cel personeelszaken, cel beheerscontrole, ICT
correspondent, interne controle, ...).
De operationele diensten zullen op hun huidige locaties (Brussel, Antwerpen,
Hasselt, Gent, Brugge, Namur, Liège, Charleroi en Mons) ingeplant blijven. Onder
voorbehoud van een toereikende personeelsbezetting zal een aparte 5de directie
worden opgericht. Zij zal instaan voor de aanpak van over het ganse grondgebied
verspreide grootschalige fraudefenomenen welke, omwille van hun budgettaire
gevoeligheid, een geïntegreerd en onmiddellijk optreden vereisen. Het in juli 2010
opgerichte BISC (Belgian Internet Service Center) zal ook deel uitmaken van deze
nieuwe directie.
Elke directie zal een strikt analoge structuur vertonen met een team inputbeheer,
een afdeling operaties en een afdeling juridische zaken. De operationele aanpak
van de na de nodige risicoanalyse weerhouden dossiers en zaken zal gekenmerkt
worden door de samenstelling van polyvalente teams (DB, BTW, douane, ICT, ...)
en zal nog meer de nadruk leggen op noties als zaakbenadering, analyses en
kenniscreatie.
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In uitvoering van de beslissing van het Directiecomité van 28/10/2011 zal de
coördinatiedienst antifraude (CAF) als autonome dienst gehecht aan de
Administrateur-Generaal van de BBI in de loop van 2012 progressief worden
opgestart. De cel belastingparadijzen wordt in deze nieuwe eenheid opgenomen.

•

2013-2014
I2 FRAU.02 Oprichten
van de 5de directie

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

•

•

•

2013

2014

2015

2016

2017

2012-2013
I2 FRAU.03 Modernisering stafdiensten N-1 BBI
I2 FRAU.04 CAF
(inb. Cel ﬁscale
paradijzen)

2012-2014
I2 FRAU.01 Kanteling van de vier
gewestelijke directies

b. Aantrekken van voldoende personeelsleden met het juiste proﬁel en de
vereiste ingesteldheid
De gevalideerde Coperﬁn processen 2003, de aanbevelingen van de bijzondere
Parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fraudedossiers alsmede de
audit van het Rekenhof inzake de werking van de BBI bevestigen de noodzaak dat
haar buitendiensten over 622 medewerkers (niveaus A en B) moeten beschikken.
Hierbij dringt zich een dubbele vaststelling op. Enerzijds beperkt de huidige
overeenstemmende populatie zich tot 425 eﬀectieven. Anderzijds is ons personeel
ouder dan 50 jaar proportioneel verdubbeld tussen 2000 (23,5 %) en 2011 (42 %).
Sinds 2004 werd de vooropgestelde uitbreiding dan ook consequent opgenomen in
onze personeelsplannen.
Om de ﬁscale fraude aan te pakken meldt het Regeerakkoord van 01/12/2011 onder
meer dat de nodige middelen zullen worden uitgetrokken voor de uitbreiding
van de betrokken inspectiediensten. Concreet wat de BBI betreft, gaat het om
de extra aanwerving in 2012 van 114 nieuwe ambtenaren. Hiertoe zullen op zeer
korte termijn de nodige afspraken met SELOR moeten worden gemaakt. Deze
nieuwkomers zullen aan speciﬁeke proﬁelen (e-auditors, dataminers, ﬁscale
juristen, …) moeten beantwoorden.
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Een moderne administratie moet investeren in de opleiding en de ontwikkeling
van haar ambtenaren, en dit zowel voor hun professionele ontplooiing als voor de
optimale werking van de organisatie. Door een aanbod van interessante
loopbaanperspectieven moet het mogelijk zijn gemotiveerde en bekwame
medewerkers aan te trekken en te behouden.

2012-2013
P1 FRAU.01 Ontwikkelen nieuwe functies en
actualisatie bestaande
functiebeschrijvingen
P1 FRAU.03 Ontwikkelcirkels en geïntegreerde vormingcyclus

•

•

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012-2014
P1 frau.02 Uitbreiding personeelsbestand buitendiensten

•

c. Werkprocessen en toepassingen op maat van de behoeften
De toepassingen STIR_FRAUDE en STIR_INT beogen de weergave en opvolging van
de activiteiten inzake de ﬁscale onderzoeken van de BBI, en dit vanaf de registratie
van de fraudesignalen tot de resultaten van de verrichte taxaties. De verschillende
releases van deze toepassingen worden progressief in productie gesteld en zullen de
medewerkers toelaten om hun kernopdrachten, zoals vervat in de Coperﬁn processen
P23 (inputbeheer), P24 (zaakbehandeling) en P25 (dossierbehandeling), uit te voeren.
In 2012-2017 zullen we onze werkprocessen verder verﬁjnen volgens de BPM methode
en aan het project van werklastmeting deelnemen. Daarbij zal worden uitgegaan
van de eigenheid en de realiteit van onze organisatie (case management).
2012-2017
P3 FRAU.01 Integratie Coperﬁn processen P23, P24 en P25 in BPM

•

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

•

•
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2013

2014

2015

2012
P2 FRAU.02
STIR_INT

2012-2013
P2 FRAU.01 STIR_
FRAUDE

2016

2017
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d. Creatie van een stabiel ondernemingsklimaat en de responsabilisering van
alle medewerkers
Middels de geïntegreerde beheerscyclus van de BBI streven we naar een
uniforme en realistische opvolging van de operationele doelstellingen. De door
de verschillende inspecties opgemaakte, en nadien door de gewestelijke directies
geconsolideerde en verrijkte, driemaandelijkse activiteitenverslagen vormen
ook een hoeksteen van de interne controle en zullen als dusdanig voortdurend
geëvalueerd worden teneinde hun nut nog te versterken.
Dit alles houdt een objectieve, regelmatige en systematische rapportering en
responsabilisering in op elk operationeel en strategisch niveau.

•
•

2012-2017
P3 FRAU.02 Geïntegreerde beheerscyclus
P3 FRAU.03 Interne controle en kwaliteitspolitiek

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016
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AABBI wil het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren:
1. Versterken van de medewerking met de andere antifraude actoren
Zoals reeds gesteld is een optimale internationale samenwerking onontbeerlijk
voor de BBI om haar core business met succes te kunnen uitvoeren. Teneinde de
aanpak van de ﬁscale fraude te verbeteren, en te leren uit de aldaar verworven
ervaring, is de uitbouw van een internationaal netwerk met specialisten van
analoge buitenlandse eenheden (IRS, FIOD, DNEF, …) onontbeerlijk. De
implementatie van elders met succes uitgewerkte best practices maakt hier ook
deel van uit.

•

2012-2017
R2 FRAU.02 Versterken samenwerking met de antifraude eenheden van de belangrijkste
handelspartners van België

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2. Het goed beheer en de bevestiging van een sterk merk
Door de jaren heen heeft de BBI dankzij haar expertise en inzet in België en in
het buitenland een niet weg te cijferen plaats in de globale antifraudepolitiek
ingenomen. Het is belangrijk dit sterk merk en de eraan verbonden
naambekendheid steeds meer te bestendigen.
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In het verlengde van het strategisch communicatieplan heeft de BBI een eerste
ontwerp van communicatieplan opgemaakt dat, uiteraard rekening houdend met
de actualiteit en evidente klemtonen inzake deontologie, steeds verder zal worden
verﬁjnd. Essentieel hierbij is de onderscheiden doelgroepen, zowel intern als
extern, te identiﬁceren.

•

2012-2017
K2 FRAU.01 Communicatie als middel in de strijd tegen de fraude

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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5.3.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart van
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1 : Toezicht en handhaving
R1 FRAU.01 Uitbreiden e-audit controles
R1 FRAU.02 Invoeren preventieve risicoanalyse
R1 FRAU.03 Verhogen van de inningsgraad eigen inkohieringen
R1 FRAU.04 Ontwikkelen van thematische en sectorale acties
 R2 : Informatie ter beschikking stellen
R2 FRAU.01 Uitbreiden van de internationale samenwerking
R2 FRAU.02 Versterken samenwerking met de antifraude eenheden van de
belangrijkste handelspartners van België
R2 FRAU.03 Verhogen van de bankonderzoeken
 P1 : HRM
P1 FRAU.01 Ontwikkelen nieuwe functies en actualisatie bestaande
functiebeschrijvingen
P1 FRAU.02 Uitbreiding personeelsbestand buitendiensten
P1 FRAU.03 Ontwikkelcirkels en geïntegreerde vormingscyclus
P1 FRAU.04 Samenstellen van gemengde controleteams
 P2 : Bedrijfsprocessen
P2 FRAU.01 STIR_FRAUDE
P2 FRAU.02 STIR_INT
 P3 : Meting en opvolging
P3 FRAU.01 Integratie Coperﬁn processen P23, P24 en P25 in BPM
P3 FRAU.02 Geïntegreerde beheerscylcus
P3 FRAU.03 Interne controle en kwaliteitspolitiek
 K2 : Multikanaal diensten
K2 FRAU.01 Communicatie als middel in de strijd tegen de fraude
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 K3 : Rechtszekerheid en privacy
K3 FRAU.01 Access data management
K3 FRAU.02 Optimalisatie eigen geschillenbehandeling
 I1 : Kennisbeheer
I1 FRAU.01 Kennisbeheer en permanente actualisatie grootschalige
fraudefenomenen
I1 FRAU.02 Implementatie best practices uit het buitenland
 I2 : Organisatieontwikkeling
I2 FRAU.01 Kanteling vier gewestelijke directies
I2 FRAU.02 Oprichten 5de directie
I2 FRAU.03 Modernisering stafdiensten N-1 BBI
I2 FRAU.04 CAF (inbegrepen cel belastingparadijzen)
I2 FRAU.05 Uitvoering diverse aanbevelingen (Parlementaire onderzoekscommissie, Rekenhof, ...)
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5.4.

Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen

5.4.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) schrijft zich in
binnen de missie van de FOD Financiën met als opdracht
➢ toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de
Gemeenschap en aldus bij te dragen tot een 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.
➢ bij te dragen tot het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude op
alle domeinen van het maatschappelijk leven.

De douaneautoriteiten stellen maatregelen vast die met name strekken tot:
➢ de bescherming van de ﬁnanciële belangen van de Gemeenschap en haar
lidstaten (waaronder de inning en de controle van de accijnzen bij invoer en
in het binnenland, de inning en de controle van de BTW bij invoer, de controle
op de ontheﬃng van accijnzen en BTW bij uitvoer, heﬃngen en andere
bedragen inzake gemeenschappelijk landbouwbeleid, anti-dumpingrechten,
compenserende rechten en retorsierechten);
➢ 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.
De daarbij behorende bevoegdheden zijn gebaseerd op het Communautair
Douanewetboek (CDW), de Toepassingsverordening van het CDW en de nationale
douane-, BTW- en accijnswetgeving.
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Ook heeft de AAD&A een breed gamma aan taken op het gebied van de nietﬁscale wetten en regelingen die onder de bevoegdheid vallen van andere
beleidsdepartementen zoals de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Dier, Plant en Voeding / DG Leefmilieu,
de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie, enz. In de speciﬁeke wetgeving en
reglementering van die beleidsdepartementen is de Douane bevoegd voor de
controle op de niet-ﬁscale taken. De opsporingsbevoegdheden van de Douane
vinden grotendeels hun grondslag in de Algemene Wet inzake D&A, het Wetboek
van Strafvordering en in de wet- en regelgeving rond het statuut van Oﬃcier van
Gerechtelijke Politie.
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5.4.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) focust op
➢ De vereenvoudigde douaneprocedures bij in-, uit- en doorvoer in het nieuwe
Modernised Customs Code (MCC)
➢ Het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen en de veiligheid
➢ De aanpassingen aan het controle- en risicobeleid
➢ Evoluties inzake opsporingen
➢ Evoluties inzake accijnzen
➢ Evoluties inzake een papierloze D&A
➢ De invoering van de administratieve sancties
➢ Herschrijven van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen van 18 juli
1977

België is een belangrijke toegangspoort tot de Europese Unie. De goederenstromen
zijn enorm omvangrijk en moeten snel behandeld worden. De douane speelt een
centrale rol bij het verloop van de goederenstroom, iets dat van essentieel belang is
om investeringen in ons land te handhaven en investeerders aan te trekken.
De Europese Commissie heeft vergaande plannen voor het geïntegreerde beheer
van de buitengrenzen uitgewerkt. De veiligheidstaken zijn de belangrijkste uit het
takenpakket geworden. De douaneambtenaren moeten proberen alle risico’s die
aan de invoer van goederen inherent zijn op te vangen, met name via strengere
controles (safety and security) inzake openbare veiligheid (terrorisme), gezondheid,
economische regelgeving en milieu.
De autoriteiten wensen dat de douanediensten meer controles uitvoeren. Dat is
evenwel onmogelijk aangezien het volume aan ingevoerde goederen toeneemt en
oponthoud van de logistieke keten zoveel mogelijk moet worden vermeden. Ook
wordt exportcontrole almaar belangrijker.
Voorts moeten de douanediensten zich ook een groot aantal nieuwe begrippen
eigen maken welke worden opgelegd door de Europese Unie en de Wereld Douane
Organisatie (WDO):
➢ Authorized Economic Operator (AEO). Dit concept houdt in dat bedrijven
die dit wensen kunnen worden gecertiﬁceerd op de integriteit van hun
processen. Gecertiﬁceerde bedrijven kunnen dan van voordelen genieten in
hun grensoverschrijdend goederenverkeer. Zo bestaat de mogelijkheid om
beveiligde logistieke ketens op te zetten; die nieuwe procedure onderstelt ook
een andere benadering van controle op en follow-up van de goederenstromen;
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➢ toezicht op de keten (a.h.v. pre-arrival en pre-departure informatie (verruiming
van het toezicht)) en omgaan met nieuwe controlesystemen in de bedrijven
(system losed controle);

>

<
➢ One-Stop-Shop (traditionele import en export aan de buitengrens), waarbij
goederen op één plaats door alle overheidsdiensten aan de grens worden
gecontroleerd met behulp van hoogtechnologische controlemiddelen onderstelt
alsook meer gekwaliﬁceerd personeel aan de grens;
➢ Around The Clock: de douanediensten moeten zeven dagen op zeven en de klok
rond werken;
➢ Self-Assessment: de aangiftebehandeling gebeurt niet meer transactioneel; de
economische operatoren sturen per kwartaal een globale aangifte naar AAD&A;
➢ Centralized Clearance maakt het mogelijk om de aangifteformaliteiten voor alle
bewegingen te vervullen vanuit één plaats voor alle vestigingen in de Europese
Unie en biedt aan de handel de mogelijkheid om voor alle douaneformaliteiten
bij de in-, uit- en doorvoer van goederen, de aangifte inzake douane in te dienen
bij de douaneautoriteiten verantwoordelijk voor de vestigingsplaats van de
onderneming);
➢ Entry Into The Record: de aangifte wordt vervangen door het opnemen van
gegevens in het boekhoudsysteem van de economische operatoren en een
bericht met een beperkt aantal data wordt per transactie doorgestuurd aan
AAD&A;
➢ Single European Access Point laat de economische operatoren toe om al hun
aangiften inzake douane elektronisch door te sturen naar alle lidstaten met
gebruikmaking van één enkele interface van hun keuze;
➢ Single Window beoogt het instellen van één enkele elektronische toegang voor
alle diensten (douane, landbouw, volksgezondheid enz.), die een rol spelen in
het grensoverschrijdende goederentransport;
➢ Globally Networked Customs: wereldwijd netwerk - het concept bestaat erin om
zoals “Swift” doet voor de banken een netwerk tussen alle douanediensten te
creëren voor de uitwisseling van commerciële informatie via één dataset en één
‘single access point’ voor de handel.
Het gevolg van al deze ontwikkelingen is dat in de toekomst de douane in
staat zal moeten zijn de gecertiﬁceerde goederenstromen te onderscheiden
van de niet-gecertiﬁceerde goederenstromen. Dit nieuwe concept wordt
momenteel geïmplementeerd en onderstelt materiële controles aan de grens
wat veiligheidsaangelegenheden betreft, moderne controletechnologieën alsook
fysieke controles inzake accijnzen in het binnenland en “systembased” controles in
de bedrijven.
Elektronische aangiftes worden de regel voor communicatie met het bedrijfsleven,
alle douanediensten en de andere overheidsdiensten aan de buitengrens.
Dergelijke aangiftes worden in 2013 voor alle EU-lidstaten 100 % werkelijkheid op
het stuk van douane én accijnzen.
Een dergelijke aanpak kan niet worden uitgebouwd zonder samenwerking:
vertrouwen en partnerschap met de economische operatoren (via de oprichting
van een Nationaal Forum), met de andere douanediensten in Europa en
wereldwijd, alsmede met alle andere overheidsdiensten aan de grens (Single
Window, One-Stop-Shop) zijn daarbij sleutelbegrippen.
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De uitdagingen zijn ook enorm op het vlak van accijnzen:
➢ informatisering van het verkeer van accijnsgoederen via het nieuwe Excise
Movement Controle System (EMCS), integratie van het EMCS-systeem bij import
en export (op één lijn met het PLDA-systeem (papierloze douane en accijnzen));
➢ elektronische AC©4 (aangifte van de inverbruikstelling van accijnsgoederen);
➢ algehele bijsturing van de wetgeving inzake milieubelastingen en belastingen
op verpakkingen;
➢ omschakeling naar groene ﬁscaliteit;
➢ redactie van een nieuwe Europese richtlijn betreﬀende energieproducten.
De douane beschikt over haar eigen opsporingsdiensten om fraude tegen te
gaan. Een multidisciplinaire aanpak is vereist door een verworvenheid van
de instrumenten van de eerste pijler (verordeningen) en die van de derde
pijler (Europol-overeenkomst, Napels 2). De opsporingsdiensten werken in een
internationaal netwerk a.h.v. wederzijdse bijstandafspraken zowel bilateraal
als multilateraal (EU, WDO). Thans heeft de integratie plaats van de 3de pijler
(nationaal) in de EU. Die wijziging vloeit voort uit de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon.
Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het douanewerk in het
binnenland vermindert, terwijl aan de buitengrens meer werk is. Wel worden
accijnswerkzaamheden in het binnenland gehandhaafd.
Nieuwe wetgevende initiatieven zijn nodig voor het reglementeren van de
organisatiestructuren, de personeelsinstrumenten, de nieuwe ambtsgebieden en
standplaatsen, …
Ook dient de Algemene Wet van Douane en Accijnzen te worden aangepast
aan het gemoderniseerde Europese Douanewetboek onder meer wat betreft de
invoering van administratieve sancties en de concepten van directe en indirecte
vertegenwoordiging van douaneagentschappen.

5.4.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe willen we onze visie realiseren?
De strategische doelstellingen van de FOD Financiën dienen als vertrekpunt voor
de opmaak van een strategisch plan voor de periode 2012-2017. De 3 strategische
doelstellingen, geformuleerd door het Directiecomité van de FOD Financiën,
worden vertaald naar een reeks doelstellingen die de Algemene Administratie van
de Douane en Accijnzen (AAD&A) op middellange en lange termijn wil realiseren.
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Tegen 2017 wil de Algemene administratie van de Douane en Accijnzen
(AAD&A):
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen door
a. het verscherpen van het toezicht
b. het realiseren van productieafspraken en het verhogen van de
bescherming van de samenleving
c. de fraude doeltreﬀender bestrijden
d. het optimaliseren van belastingontvangsten
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren door
a. het implementeren van het Moderniseringsplan D&A
b. de kwaliteit inzake procesbeheersing te verhogen
c. te streven naar eﬀectiviteit en eﬃciëntie
d. het leren omgaan met prestatiemeting binnen de organisatie
e. het verbeteren van de kwaliteit van de invordering
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren door
a. te investeren in personeel en werkklimaat
b. de dienstverlening aan de klanten en de opdrachtgevers te verbeteren
c. de Algemene Wet van Douane en Accijnzen aan te passen

Concrete invulling van doelstellingen

DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID verhogen door
➢ het verscherpen van het toezicht door het verhogen van het aantal vastgestelde
misdrijven door AAD&A, waarbij jaarlijks normen worden bepaald
✓ voor het aantal te bereiken vaststellingen naar aanleiding van fysieke
controles bij invoer en uitvoer
✓ voor de opbrengst van vaststellingen inzake namaak;
➢ het realiseren van de productieafspraken die moeten leiden tot het verhogen
van de bescherming van de samenleving door
✓ het realiseren van het vooropgestelde toezichtniveau, meer bepaald inzake
het aantal afgeleverde of afgewezen AEO’s en het aantal fysieke controles
van klassieke invoer- en uitvoeraangiften (normen o.a. opgelegd door de
Europese instanties), en
✓ het verhogen van de inzet van detectiemiddelen, meer bepaald inzake het
aantal scancontroles van containers;
➢ het optimaliseren van belastingontvangsten door het sneller en correcter
verwerken van belastingontvangsten

98

✓ door het verkorten van de doorlooptijd tussen de ontvangst van de aanvraag
voor terugbetaling of kwijtschelding en het ondernemen van de eerste actie;
de norm zal jaarlijks worden aangepast;
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✓ door het implementeren van de ICT-applicaties aan de hand van MASP(multi annual strategic plan)- planning binnen AAD&A.

DOELSTELLING 2: de EFFICIËNTIE verbeteren door
➢ het uitvoeren van het moderniseringsplan AAD&A aan de hand van het
Masterplan AAD&A waarbij de producten die worden ontwikkeld in de
lopende verbeteringsprogramma’s1 binnen de AAD&A-organisatie worden
geïmplementeerd, binnen de termijn van 2 jaar;
➢ de kwaliteit inzake procesbeheersing te verhogen door de afspraken op gebied
van de productie en termijnbeheersing na te komen
✓ van de door de EU voorgeschreven normstelling inzake fysieke controles van
uitvoeraangiften voor landbouwgoederen met restituties, en
✓ van de vastgestelde norm inzake uitgesproken eindvonnissen en
eindarresten waarbij een veroordeling werd bekomen in het voordeel van de
administratie en waarbij AAD&A eiser of verwerende partij was
➢ te streven naar eﬀectiviteit en eﬃciëntie door het verbeteren van de
procesbeheersing waarbij de jaarlijks vastgestelde normen inzake foutscore bij
interne controle moeten worden behaald
➢ het leren omgaan met prestatiemeting binnen de organisatie door
✓ het implementeren van de strategische kaart van de FOD Financiën binnen
AAD&A, en
✓ het implementeren van de beheercyclus binnen AAD&A

DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren door
➢ de dienstverlening aan de klanten en de opdrachtgevers te verbeteren door
het optreden van de AAD&A organisatie als een professionele, geloofwaardige
en betrouwbare partij, meer bepaald inzake het nakomen van de nationaal
gemaakte afspraken (jaarlijks vast te leggen normen) met betrekking tot
termijnen voor het, conform de wet- en regelgeving, afhandelen van de
administratieve beroepen en van invorderingsdossiers;
➢ de Algemene Wet van Douane en Accijnzen aan te passen aan het
gemoderniseerde Europese Douanewetboek tegen juli 2013.

1
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‘Klantenmanagement & Marketing’, ‘Toezicht, Controle en Vaststellingen’, ‘Enig Kantoor Geïntegreerde verwerking en invordering’, ‘Onderzoek & Opsporing’, ‘Geschillen’, ‘Beleidsexpertise
en -ondersteuning D&A’, ‘Doelgroepenmanagement, Handhaving & Risicobeheer’, ‘Gegevensbeheer
en intelligence’, ‘Operationele expertise en Ondersteuning’, ‘ICT-applicaties + MASP’ en
‘Operationele Coördinatie en Communicatie’
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1: Compliance, Toezicht en handhaving
KSF 1.R.1

Het sneller en correcter verwerken van belastingontvangsten

KSF 1.R.2

Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van de
kernfunctie stoppen

KSF 1.R.3

Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van de
kernfunctie heﬀen & innen

KSF 1.R.4

Verhogen van het aantal vastgestelde misdrijven door D&A

 K1: Goede regelgeving
PI 1.I.9.1

Herschrijven van de Algemene Wet van Douane en Accijnzen

 K2: Multikanaal diensten
KSF 1.K.1

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

 P3: Meting en opvolging
KSF 1.P.1

Verhogen van doeltreﬀende strafrechtelijke vervolging

 I2: Organisatieontwikkeling
Doelstelling 10:

Herstructurering AAD&A

Doelstelling 11:

Implementeren verbeteringsprojecten
A) Herstructurering AAD&A
B) Projecten e-Douane / MASP (IT- Multi Annual Strategic
Plan)
C) Projecten ter verbetering van de controlewerkzaamheden bij AAD&A
D) Projecten ter verbetering van de interne werking bij
AAD&A
E) Projecten die voortvloeien uit de Regeringsverklaring en
beleidsplannen
F) Projecten ingegeven door het National Forum

Doelstelling 12:

Implementeren van en werken met nieuwe audit
technieken

Doelstelling 13:

Projecten ter verbetering van de interne werking bij
AAD&A

Doelstelling 14:

Projecten die voortvloeien uit de Regeringsverklaring en
beleidsplannen

Doelstelling 15:

Projecten ingegeven door het National Forum
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5.5.

Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie

5.5.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
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.

Wat zijn onze kernactiviteiten?
DAAROM moet de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie:
➢ de patrimoniumdocumentatie instandhouden, uitbouwen en optimaliseren;
➢ informatie verstrekken over het patrimonium;
➢ kwaliteitsvolle en kostenbewuste patrimoniumgebonden diensten
aanbieden (de ﬁscale opdracht voor de federale en gewestelijke overheden, de
patrimoniumdiensten, de incassodienst van de overheid).
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wil deze
opdrachten zó uitvoeren dat
➢ ze de instemming krijgt van de burger met het overheidsoptreden;
➢ de partners tevreden zijn over haar werking;
➢ de medewerkers - ambtenaren tevreden zijn in hun werkomgeving.
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5.5.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

1. Als publieke organisatie wil de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie in staat zijn voor de burgers, de instellingen
of de beroepsgroepen die een beroep doen op onze diensten, de
patrimoniumdocumentatie binnen een samenhangende technische
infrastructuur (de ‘Kruispuntbank van de patrimoniale documentatie’) in te
richten, te beheren en bij te houden.
Er bestaat een groeiende behoefte aan geograﬁsche en patrimoniale data die
betrouwbaar, volledig, bijgewerkt en snel uitwisselbaar zijn:
➢ ten behoeve van diverse beleidsdomeinen (ﬁnanciële markten,
huisvestingsbeleid, premiebeleid, sociale voorzieningen, aanleg van
nutsvoorzieningen, enz.);
➢ ten dienste van het economisch verkeer van onroerende goederen (de spil van
ons economisch leven en onze welvaart).

2. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie streeft ernaar
de enige bron van patrimoniale informatie te zijn.
De vraaggestuurde informatiemaatschappij heeft 24/24 behoefte aan informatie.
Dit geldt ook voor de diverse partijen, partners, instellingen en beroepsgroepen
waar de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie mee
samenwerkt:
➢ partners van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(notarissen, landmeters, gerechtsdeurwaarders, enz.);
➢ beroepsgroepen of instellingen actief op de onroerende markt (banken,
makelaars in onroerende goederen, enz.);
➢ federale, regionale en lokale overheden;
➢ burgers en ondernemingen.
Uiteraard moeten we dit verwezenlijken met een minimum aan administratieve
lasten voor onze belanghebbenden. Deze belanghebbenden verwachten
kwalitatieve en betrouwbare informatie.
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De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ambieert de
toepassing van het “one-stop-shopping” principe: alle patrimoniale informatie
wordt virtueel samengebracht in één gegevensbank zodat het consulteren van
deze ene gegevensbank volstaat om alle patrimoniale informatie te bekomen. Om
te “shoppen” volstaat “one stop”.

3. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wil de
reputatie waard zijn de beste patrimoniumgebonden dienstverlening te
verstrekken.
De patrimoniumgebonden dienstverlening omvat in eerste instantie onze ﬁscale
opdracht. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie staat
voor de diverse overheden van dit land in voor de inning en invordering van onder
andere de registratie- en successierechten (niet de onroerende voorheﬃng) die
zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen realiseren. Gezien de economische
crisis waarin ons land zich bevindt, wordt meer nadruk gelegd op een eﬃciënte en
eﬀectieve controle van de aangifteplicht.
Onze patrimoniumgebonden dienstverlening is evenwel ruimer dan louter de
ﬁscale opdracht. Er is een toenemende vraag naar snelle patrimoniumdiensten
(onteigeningen, aankopen en verkopen) voor de realisatie van diverse
beleidsdomeinen:
➢ verkeersveiligheid;
➢ mobiliteit;
➢ economische herstelplannen;
➢ enz.
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 enkele
voorbeelden van.
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5.5.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?

Tegen 2017 wil de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(AAPD):
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen
a. door patrimoniale informatie te verwerven en kwalitatief (tijdig en
correct) te verwerken;
b. door een tijdige en correcte patrimoniuminformatie te verstrekken;
c. door tijdig inkomsten te verstrekken aan de Gewesten en de Federale
overheid, via een correcte (en objectieve) toepassing van de wet;
d. door kwalitatieve patrimoniumdiensten (tijdig, correct en objectief) aan
te bieden aan de opdrachtgevers;
e. door als incassodienst van de staat, niet-ﬁscale schuldvorderingen
kwalitatief (tijdig en correct) te innen en in te vorderen.
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren
a. Door de continuïteit van onze processen te verzekeren en de werklast
onder controle te houden
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren
a. Door bij het evalueren en het aanpassen van de processen, de burger, de
instellingen en de beroepsgroepen die een beroep doen op onze diensten,
te betrekken en hun noden in rekening te brengen;
b. Door de fair play te verhogen door de rechten van de belastingplichtige te
respecteren, zelfs al kent hij zijn rechten niet.
Uiteraard kunnen politieke beslissingen de strategie van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie doorkruisen en moeten we met
deze beslissingen rekening houden.
In het akkoord van de regering Di Rupo I staan een aantal punten vermeld die
een belangrijke impact zullen hebben op de strategische visie 2012 – 2017 van
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Op dit ogenblik
is het echter nog te vroeg om te weten wat deze impact zal zijn op het huidig
gedeﬁnieerd strategisch plan.
Momenteel worden alle punten van het Regeerakkoord die mogelijks een impact
hebben op onze administratie, in kaart gebracht en moeten deze punten nog
verder worden uitgewerkt.
Het betreft onder andere:
➢ de overdracht van bevoegdheden (vb. onteigeningen)
➢ de inning en invordering van successie- en registratierechten door het Vlaams
Gewest
➢ de oprichting van een Agentschap voor patrimoniale informatie
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Concrete invulling van de doelstellingen
De 3 strategische doelstellingen van de FOD heeft de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie vertaald in strategische initiatieven die zij wenst
te verwezenlijken op lange en middellange termijn. De belangrijkste initiatieven
worden hieronder kort toegelicht, maar uiteraard heeft de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie méér initiatieven gepland dan degene die
hieronder worden beschreven.
De volledige lijst van alle initiatieven die de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie heeft gepland tussen 2012 – 2017, vindt u terug vanaf
het punt “De bijdrage van de AAPD1 in de realisatie van de strategische kaart van de
FOD Fin”.

DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we
onze doelstellingen behalen - verhogen.
a. Door het aanmoedigen en aanwerven van de juiste competenties, door het
adequaat inzetten van middelen, verzekert de AAPD de continuïteit en houdt zij
de werklast onder controle.
De AAPD wil ervoor zorgen dat onder andere de bijwerking van de hypothecaire
documentatie en het kadastraal plan binnen de gestelde termijnen op een
correcte en volledige manier gebeurt.
b. Door een tijdige en correcte bijwerking van de patrimoniale informatie, zullen
wij ook kwalitatieve informatie kunnen aﬂeveren aan onze belanghebbenden
(professionelen, burgers en andere overheden).
Ook voor onze medewerkers is het belangrijk dat zij (tijdig) over de
correcte informatie kunnen beschikken bij het uitvoeren van hun taken.
Eén van de geplande initiatieven is om repertoria (Register 75 en 75bis)
van de hypotheekkantoren te scannen en te indexeren. Deze registers
vormen een cruciale sleutel bij het opzoeken van inlichtingen inzake
uitgevoerde hypothecaire formaliteiten op naam van een bepaalde persoon.
Deze digitalisering zal een vlottere werking van het hypotheekkantoor
teweegbrengen en een tijdswinst opleveren (geen onnodige verplaatsingen
naar de kelder of het archief).
Doordat de ingescande documenten elektronisch raadpleegbaar zullen zijn, zal
er minder tijd moeten worden besteed aan opzoekingen en zullen hypothecaire
getuigschriften veel sneller kunnen worden opgemaakt en afgeleverd (vlottere
en eﬃciëntere dienstverlening, betere rechtszekerheid).
c. De AAPD is belast met de inning en invordering van zowel registratie- en de
successierechten als de rechten op geschriften en diverse taken. Deze rechten
en taksen zijn een bron van inkomsten voor de Gewesten en de Staat en
moeten dus tijdig en op een correcte (objectieve) wijze worden geïnd, mits
inachtneming van de reglementering terzake.

1
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We willen de eﬃciëntie van de controles inzake successie- en/of registratierecht
alsook de controles inzake de voordeeltarieven van het registratierecht
verhogen door de toepassing van risicobeheer.
De beschrijving van de gebouwen en de berekening van het kadastraal
inkomen, de constructie-, verkoop- of huurwaarde van de gebouwen gebeurt
momenteel door de administratie O&W1 hoofzakelijk nog op papier. Door de
ontwikkeling van de ICT-toepassing CADBUILD, zullen deze manuele taken
worden geautomatiseerd en zal men een digitaal gebouwenbestand bekomen
en op deze manier beantwoorden aan de nieuwe vereisten op het vlak van
onroerende wetgeving.
De toepassing CADBUILD zal ook een berekeningsmodule bevatten om deze
diverse waarden te kunnen berekenen zodat we kunnen komen tot een
uniforme werkwijze voor de diverse typen van gebouwen. Met deze toepassing
zal de kwaliteit van onze patrimoniale documentatie verhogen en zal deze
informatie digitaal kunnen worden gebruikt. Met het oog op een performant
risicobeheer, zullen de gegevens van de toepassing CADBUILD worden gebruikt
om het mathematisch model te voeden.
d. De AAPD verstrekt ook patrimoniumdiensten inzake het beheer van onroerende
en roerende goederen van zowel federale als regionale en lokale overheden. Het
verwerven (kopen of onteigenen), het huren of verhuren en het vervreemden
(verkopen) van onroerende goederen en de realisatie van roerende goederen
die niet langer worden gebruikt – het vervreemden (verkopen) van roerende
goederen die kunnen en mogen worden verkocht en het verwerken (vernietigen
of recycleren) van roerende goederen die niet kunnen of mogen worden
verkocht, behoren tot de kerntaken van de administratie Patrimoniumdiensten.
e. Als kwalitatieve incassodienst willen we ervoor zorgen dat alle te innen en in
te vorderen bedragen correct en binnen de termijn gebeuren. De administratie
Niet-ﬁscale invordering vordert schulden in ten voordele van verschillende
instellingen van de sociale zekerheid, onder andere de RVA2 (onterecht
uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen), de FOD WASO3 (administratieve
geldboeten), het Fonds voor Arbeidsongevallen, … op basis van papieren
invorderingsopdrachten. Het doel is om een interface te ontwerpen met de KSZ4
waardoor de invorderingsdossiers elektronisch worden doorgestuurd naar de
module “Andere niet-ﬁscale schulden” van de ICT-toepassing STIMER. Daardoor
kunnen onze medewerkers worden ingezet op de taken betreﬀende inning en
invordering, eerder dan op het inbrengen van invorderingsopdrachten. Op deze
manier willen we ook streven naar een standaardisatie en uniformisatie van de
invorderingsopdrachten. Dit alles zal maken dat de verwerking veel vlugger zal
kunnen verlopen.

1
2
3
4
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Een nieuwe ﬁscale begrotingsmaatregel die in voege treedt op 01 januari 2012,
is de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde eﬀecten
en in eﬀecten op naam. Hierop zal een taks van 1% worden geheven op de
omzettingen in de loop van 2012 en van 2% op de omzettingen in de loop van
2013.

DOELSTELLING 2: de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van
onze beschikbare middelen - verbeteren.
De AAPD wil de continuïteit van haar processen verzekeren en de werklast onder
controle houden door de medewerkers op welk niveau ook, te responsabiliseren.
Om dit te kunnen doen, wil de AAPD de beheerscyclus bestendigen en verder gaan
uitrollen tot op het niveau N-3. In 2012 en volgende jaren wil de AAPD het systeem
van interne controle/organisatiebeheersing binnen de AAPD verder gaan opzetten.
De AAPD wenst een duidelijk zicht te krijgen op de risico’s in haar organisatie en
werking.
De AAPD wenst ook meer gebruik te maken van management tools (boordtabellen,
…) om de organisatie te kunnen aansturen en de werking van haar diensten te
kunnen opvolgen.
Alle processen van de AAPD moeten in kaart worden gebracht. De bedoeling is
alle processen te gaan modelleren en te komen tot een permanent beheer en
het continu verbeteren van onze processen. Door onze werkprocessen in kaart
te brengen en door het uitvoeren van werklastmetingen binnen onze diensten,
zullen we een inzicht krijgen in het aantal personeelsleden dat we nodig hebben
om bepaalde taken uit te voeren en welke middelen daarvoor nodig zijn.
Werklastmetingen kunnen veranderingen en verbeteringen aan onze organisatie,
de processen … tot gevolg hebben. Begin 2012, wordt de transversale FOD FIN
methodologie voor het uitvoeren van een werklastmeting, als pilootproject
toegepast binnen de diensten van de DAVO1.
De AAPD wenst een betere werkgever te worden. Ze wil kunnen rekenen op
tevreden, gemotiveerde en integere ambtenaren. In december 2011 is men binnen
de FOD Financiën gestart met een pilootproject op het vlak van het concept
telewerk. De AAPD maakt geen deel uit van dit pilootproject, maar zal in de
loop van 2012 haar gemodelleerde werkprocessen herbekijken om te zien welke
activiteiten in aanmerking komen voor telewerk en wat de impact is van telewerk
op personeels- en ICT-vlak.

1
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Gezien de zeer speciﬁeke uit te voeren taken en opdrachten van de AAPD, streven
we ook naar de ‘right man/woman on the right place’. Het is niet alleen belangrijk
om de juiste speciﬁeke competenties aan te moedigen en aan te werven, maar
éénmaal in dienst, moeten de aanwezige competenties ook goed worden
beheerd. Daarom wil de AAPD doelstellingengesprekken organiseren met elk team
voorafgaand aan de invoering van de ontwikkelcirkels door de stafdienst P&O1.
Daarvoor gaan we eerst het begrip “team” moeten gaan deﬁniëren, alvorens deze
teamgesprekken kunnen plaatsvinden.
We willen ook een betere ondersteuning bieden aan onze medewerkers op het
terrein. We willen opleidingen “op maat” van onze medewerkers organiseren en
daarom zullen alle opleidingsbehoeften van het personeel van de AAPD in kaart
worden gebracht en zal een aangepast opleidingsplan worden opgesteld.
We worden ook steeds meer geconfronteerd met een nijpend personeelstekort
en een hogere werkdruk. Door het in kaart brengen van onze werkprocessen en
het onderzoeken van onze huidige bestaande ICT-toepassingen, stellen we vast
dat er veel repetitieve taken gebeuren, door verschillende personeelsleden op
verschillende manieren in verschillende diensten.
Door te streven naar een maximale automatisering van deze taken, zal het
mogelijk zijn om de werklast onder controle te houden, tot een uniform
werkproces te komen en zal dit tenslotte tijdswinst opleveren. Dit komt zowel
onze medewerkers ten goede als de dienstverlening naar onze interne en externe
partners.
Het is de bedoeling om de komende jaren heel wat achterstand in te halen op
het vlak van automatisering en te komen tot een geïntegreerde verwerking.
Deze automatisering zal voelbaar zijn binnen elke administratie van de AAPD
en zal ook aanleiding geven tot een veranderende organisatiestructuur van de
AAPD. De voorbije jaren zijn reeds heel wat initiatieven opgestart om de nieuwe
organisatiestructuur uit te rollen op het terrein en hieraan zal de komende jaren
worden verder gewerkt.
Bij de inproductiestelling van een nieuwe ICT-toepassing zal steeds de nodige
ondersteuning worden geboden op het vlak van communicatie en change
management (veranderbeheer).
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DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
De AAPD wenst betere relaties op te bouwen met haar partners en
belanghebbenden. De verwachtingen van alle belanghebbenden moeten in kaart
worden gebracht en in overleg met deze partners moet er worden gezocht naar
win-win situaties.
Er zal een productencatalogus worden opgesteld en worden gepubliceerd
ten behoeve van de burger, onze partners, de beroepsgroepen en andere
belanghebbenden waarbij al onze bestaande diensten en producten zullen worden
opgelijst met de vermelding van de voorwaarde waartegen het product/dienst kan
worden bekomen.
In het kader van administratieve vereenvoudiging, zal er binnen de administratie
Informatieverzameling en -uitwisseling van de AAPD, een centrale cel worden
opgericht, namelijk de cel “SPOC INFO”1. Deze cel zal als uniek contactpunt dienen
voor alle aanvragen van informatie en/of documentatie inzake patrimoniale
gegevens. Deze aanvragen kunnen zowel interne (FOD) als externe aanvragen
(burgers, instellingen, beroepsgroepen, …) betreﬀen. Deze cel zal al de aanvragen
ontvangen en deze vervolgens doorsturen naar de bevoegde dienst of persoon voor
de verdere afhandeling ervan, uiteraard met respect van de regels ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
Door de reorganisatie van haar organisatie en een vermindering van het
aantal kantoren, zal de AAPD niet meer overal te vinden zijn in België. Om de
bereikbaarheid voor en de dienstverlening aan de burger en haar partners toch te
behouden en te verbeteren, zijn heel wat verbeterinitiatieven gepland.
De notaris zal zich bv. voor het aanbieden van zijn akten, verder moeten
gaan verplaatsen omdat er zich in de onmiddellijke omgeving geen antenne
Rechtszekerheid meer bevindt. Door de ontwikkeling van de ICT-toepassing DER
zal de notaris elektronisch zijn akte kunnen opsturen naar de betrokken antenne.
Na het uitvoeren van de nodige hypothecaire en registratieformaliteiten, zal de
notaris elektronisch zijn akte terug ontvangen van de AAPD.
Met betrekking tot onder andere My Minﬁn, willen we de burger de mogelijkheid
bieden om on line een kadastraal uittreksel aan te vragen van het (de) onroerend(e)
goed(eren) dat (die) hij/zij bezit. Vervolgens wordt het kadastraal uittreksel
aangemaakt en tegen on line betaling, elektronisch afgeleverd.
We voorzien ook de on line raadpleging via My Minﬁn van gescande hypothecaire
documenten door de burger inzake zijn/haar onroerend(e) goed(eren).
In het kader van het samenwerkingsakkoord dat is afgesloten met de landmeters,
zal de AAPD via My Minﬁn PRO, de gescande landmeterplannen, het kadastraal
percelenplan en andere relevante patrimoniale informatie gaan aanbieden,
rekening houdend met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

1

SPOC = Single Point of Contact
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Door de actoren van de verhuurmarkt is er ook steeds meer en meer vraag naar
algemene of individuele informatie inzake verhuringen van in België gelegen
onroerende goederen. De op dit ogenblik in de gegevensbank “Huur” opgenomen
informatie zal soms niet voldoende zijn om deze actoren de informatie te
verschaﬀen die zij nodig hebben om hun doelstellingen te bereiken of taken uit te
voeren. Er zal samen met deze actoren worden onderzocht met welke gegevens
deze gegevensbank moet worden verrijkt.
Via de e-service “MyRent” kan de burger op dit moment een ontwerp van een
huurcontract en een plaatsbeschrijving opmaken. Deze ontwerpen worden
vervolgens op papier afgeprint, aangevuld en ondertekend door de contracterende
partijen. De registratie van deze documenten gebeurt voorlopig nog op papier.
Het is de bedoeling om te komen tot een geautomatiseerde registratie van het
huurcontract en de plaatsbeschrijving (paperless).
Tussen VLABEL1 en de AAPD bestaat op dit moment reeds een digitale informatieuitwisseling inzake de bezwaren OV2 via de toepassing REGONDES3. Tevens worden
de behandelde bezwaarschriften via ditzelfde kanaal door de AAPD teruggestuurd.
Afgezien van de tijdswinst en de papierbesparing, is het grootste voordeel het
einde van het manueel invoeren van de gegevens, wat vaak een bron is van veel
fouten. De verwerking van de bezwaarschriften OV voor het Waals en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest via de diensten van AAFISC4 , gebeurt momenteel echter
op een arbeidsintensieve wijze via e-mails. De bedoeling is om in de toekomst de
uitwisseling van bezwaren OV op dezelfde manier te laten verlopen ongeacht het
Gewest. Ondertussen zal ook een nieuwe toepassing worden ontwikkeld voor het
beheer en de behandeling van alle onenigheden binnen de administraties O&W
en RZ5 van de AAPD zodat er een uniforme werkmethode bestaat binnen onze
administratie. De bedoeling is eveneens om te streven naar een rechtvaardige en
juiste inning van de belastingen.
Het doel dat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
nastreeft met al deze strategische initiatieven, is te zorgen voor:
➢ tevreden burgers, instellingen, beroepsgroepen en partners
➢ een hogere compliance en de instemming van de burger bij het
overheidsoptreden
➢ tevreden, gemotiveerde en integere ambtenaren
➢ eﬀectieve ondersteuning bij de uitvoering van rechterlijke beslissingen
➢ de (ﬁnanciële en andere) middelen te verstrekken die nodig zijn om aan de
collectieve noden te voldoen
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5.5.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1: Compliance, toezicht en handhaving
✓ Eﬃciëntie van de controles inzake successie- en/of registratierecht verhogen
door de toepassing van risicobeheer via het invoeren van het mathematisch
model
✓ Eﬃciëntie van de controles inzake de voordeeltarieven registratierecht
verhogen door de toepassing van risicobeheer
✓ Ontwikkeling van de toepassing CADBUILD
✓ Ontwikkeling van een interface tussen de toepassing STIMER en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
✓ Internationale inning en invordering van alimentatievorderingen
✓ Internationale inning en invordering van penale boeten
✓ Taks op de omzetting van eﬀecten aan toonder in gedematerialiseerde
eﬀecten
 R2: Informatie ter beschikking stellen
✓ Vastleggen van de strategie van de AAPD inzake de interne en externe
communicatie
✓ Bijwerken van de gegevensextractie met betrekking tot alle onroerende
goederen van de Staat en ontwikkelen van een applicatie voor het berekenen
van boekhoudkundige waarden op basis van deze gegevensextractie
(onroerende inventaris Federale Staat)
✓ Ontwikkelen van een module binnen het STIRint-platform1 voor de AAPD
inzake de informatie-uitwisseling betreﬀende onroerend goed
✓ Scanning en indexering van de hypotheekregisters
✓ Oprichten van een authentiek kadaster
✓ Aﬂeveren van patrimoniale informatie aan de burger, de instellingen,
de beroepsgroepen en de partners van de AAPD vanaf de centrale
gegevensbank PATRIS2 (Outputs STIPAD)
✓ Evolutief onderhoud van de toepassingen voor het scannen en raadplegen
van de mutatiedossiers (SCANDOSI en SCANCONSULT)

1
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 K2: Multikanaal diensten
✓ Opbouwen van een kennis van de burger, de instellingen, de beroepsgroepen
en andere belanghebbenden
✓ Opstellen en publiceren van een productencatalogus van de AAPD ten
behoeve van de burger, partners, beroepsgroepen en belanghebbenden
✓ Optimaliseren van de toepassing URBAIN1 door de invoer van een digitale
bouwaanvraag in het Vlaams Gewest
✓ Operationaliseren van de cel “SPOC INFO”
✓ Ontwikkeling van de toepassing DER voor de elektronische ontvangst,
verwerking en terugzending van notariële aktes
✓ Operationaliseren van de cel “Protocollen”: deze cel zal instaan voor het
beheer van de reeds bestaande afgesloten protocollen met onze partners en
van toekomstige af te sluiten protocollen
✓ Raadpleging van de landmeterplannen, het kadastraal percelenplan en
kadastrale informatie door de geconventioneerde landmeters in het kader
van het afgesloten samenwerkingsakkoord
✓ Ontwikkeling van “consultatie” webservices om patrimoniale informatie op
te zoeken binnen onze centrale gegevensbank PATRIS
✓ Ontwikkeling van een elektronisch online kadastraal uittreksel (online
aanvraag, betaling en afgifte)
✓ Raadpleging van gescande hypothecaire documenten door de burger inzake
zijn/haar onroerend(e) goed(eren) via My Minﬁn
✓ Analyseren van het technisch concept voor de oprichting van een
Kruispuntbank voor patrimoniale informatie
✓ Verschaﬀen van inlichtingen over de verhuurmarkt aan actoren van deze
verhuurmarkt
✓ Ontwikkeling van de toepassing REGONDES 2 voor het beheer en de
behandeling van de onenigheden door de administraties Opmetingen &
Waarderingen en Rechtszekerheid van de AAPD
✓ Installatie van bijkomende betaalterminals in de kantoren van de AAPD

1

URBAIN = webapplicatie voor het uitwisselen van informatie tussen de gemeenten en de AAPD
vb. uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen, jaarlijkse statistieken inzake hun kadastrale
inkomens en oppervlakte, …
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 K3: Rechtszekerheid en privacy
✓ Operationaliseren van de cel “Privacy”: deze cel zal instaan dat bij de
informatie-verzameling en -uitwisseling de regels inzake bescherming van
de persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd
✓ Opstellen van de wetteksten voor de oprichting van een Kruispuntbank voor
patrimoniale informatie
✓ Ontwikkeling van een webservice tussen de ICT-toepassing eSUCC1 en het
CRT2 en het CRH3
 P1: HRM
✓ Invoeren van telewerk voor de activiteiten waar dit mogelijk is
✓ Organiseren van doelstellingengesprekken met elk team voorafgaand aan de
invoering van de ontwikkelcirkels
✓ Omzetten van bestaande informaticatoepassingen ontwikkeld in eigen
beheer, waaronder de toepassing Pers[A]ssist, in de ICT-standaarden
 P2: Bedrijfsprocessen
✓ Verder modelleren, bijwerken en managen van de processen van de AAPD
✓ Ontwikkeling van de toepassing STIPAD 1:
• Lot B: afgifte van informatie (kadastraal uittreksel, dertigjarige titel)
• Lot C/D: behandeling van akten, prekadastrering, …
• Lot E: vervanging van de toepassing HYPO
✓ Optimaliseren en uitbreiden van de toepassing STIPAD (STIPAD 2)
✓ Ontwikkeling van een interface tussen de toepassingen DER (zie K2:
Multikanaal diensten) en STIPAD voor de elektronische neerlegging en
verwerking van een notariële akte
✓ Ontwikkeling van een interface tussen de toepassingen STIMER en
STIPAD voor de inning en de invordering van de registratie-, successieen hypotheekrechten en voor de kosten verbonden aan de afgifte van
patrimoniale informatie
✓ Ontwikkeling van een geograﬁsch informatiesysteem (GIS) (project CadGIS)

1
2
3

eSUCC = webtoepassing voor het digitaal beheer van successieaangiften
CRT = Centraal Register van Testamenten
CRH = Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
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✓ Vervanging van de plotters in de diensten van de DGOAP1
✓ Ontwikkeling van een toepassing voor de behandeling van de hypothecaire
formaliteiten van zee- en binnenschepen (project Scheepshypotheken)
✓ Ontwikkeling van een module voor de inning en invordering van andere nietﬁscale invorderingen (vb. onterecht uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen,
uitbetaalde schadevergoedingen, … ) binnen de toepassing STIMER
✓ Ontwikkeling van een module voor de inning en invordering van
alimentatievorderingen binnen de toepassing STIMER
✓ Uitvoeren van een werklastmeting binnen de DAVO
✓ Ontwikkeling van een toepassing voor het beheer van de stock van roerende
goederen door de administratie van de Patrimoniumdiensten
✓ Opzetten van een elektronische gegevensuitwisseling met de bevoegde
instanties voor het vervullen van de formaliteiten inzake een akte van een
Aankoopcomité (project e-Fonctionnaire)
✓ Ontwikkeling van de toepassing FINDOMIMMO:
• module voor het beheer van onroerende goederen die zijn toegevallen
aan de Staat (vb. door een onteigening, door een erﬂoze nalatenschap, …)
• module voor het beheer van de SHAPE-gebouwen
✓ Afstemmen van de FOD FIN methodologie inzake werklastmeting op de
intern uitgevoerde werklastmeting binnen de administratie Opmetingen &
Waarderingen
 P3: Meting en opvolging
✓ Bestendigen en verder uitrollen van de beheerscyclus tot op het niveau N-3
✓ Het verder opzetten van een systeem van interne controle/
organisatiebeheersing binnen de AAPD
✓ Verder uitbouwen van het management informatiesysteem (cockpit,
boordtabellen, …)
 I1: Kennisbeheer
✓ Opleidingen op maat van de AAPD organiseren: de opleidingsbehoeften
zullen worden bepaald en een aangepast opleidingsplan zal worden
opgesteld
✓ Ondersteuning bij de implementatie van de module voor de inning en
invordering van alimentatievorderingen binnen de toepassing STIMER (zie
P2: Bedrijfsprocessen)

1

DGOAP = Directie voor grote opmetingen en algemene plans
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✓ Organisatieondersteuning bij de inproductiestelling van loten B/C en D van
STIPAD 1 (zie P2: Bedrijfsprocessen)
 I2: Organisatieontwikkeling
✓ De verantwoordelijkheden van de huidige (staf)diensten op het niveau van
de Administrateur-generaal zullen worden vastgelegd ter ondersteuning van
de verdere operationalisering van de nieuwe structuur namelijk:
• de diensten van de Administrateur-generaal
• de dienst OEO1
• de dienst OCC2
✓ Overdracht van de bevoegdheden inzake registratie- en successierecht aan
het Vlaams Gewest
✓ Overdracht van de Aankoopcomités (met behoud van 1 tot 3 Aankoopcomités
met federale bevoegdheid)
✓ Operationaliseren van de administratie Niet-ﬁscale invordering
✓ Operationaliseren van 2 extra FINSHOP’s3 in Vlaanderen (1) en Wallonië (1)
✓ Operationaliseren van de teams “Onroerende goederen” (reorganisatie van
de huidige 14 aankoopcomités)
✓ Operationaliseren van het team “Beheer onroerende goederen” dat zal
instaan voor het beheer van de goederen van de Belgische Staat
✓ Operationaliseren van de administratie Patrimoniumdiensten
✓ Invoeren van de Best Practices in de Aankoopcomités naar aanleiding van
een studie uitgevoerd door het consultantsbureau McKinsey
✓ Operationaliseren van de antennes Opmetingen & Waarderingen
✓ Operationaliseren van de antennes Rechtszekerheid

1
2
3

OEO = Operationele Expertise en Ondersteuning
OCC = Operationele Cöordinatie en Communicatie
FINSHOP = verkoopcentrum van roerende goederen; behoort tot de administratie van de
Patrimoniumdiensten
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5.6.

Algemene Administratie van de Thesaurie

5.6.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
De Algemene Administratie van de Thesaurie verricht volgende kerntaken:

1. Centraliseren van inkomsten en uitgaven
2. Beheer van derden gelden
3. Beheer van de Schuld
4. Internationale en Europese ﬁnanciële aangelegenheden
5. Uitgifte metalen munten
6. Bijzondere opdrachten …

De missie van de Algemene Administratie van de Thesaurie vloeit voort uit
de historische opdracht die aan de Thesaurie werd toevertrouwd, met name
het beheer van de Belgische schatkist. Vertrekkend van het KB van 3 december
2009 houdende de regeling van de operationele diensten van de Federale
Overheidsdienst Financiën, kan het bevoegdheidspakket als volgt worden
omschreven:
1) De centralisatie van ontvangsten ten voordele van en betalingen (*) ten laste
van de federale Schatkist;
2) Het beheer van de Deposito- en Consignatiekas, het Nationaal kantoor voor
roerende waarden, de dematerialisatie van de eﬀecten, de slapende gelden,
verzekeringen en kluizen en het Bijzonder Beschermingsfonds;
3) Het beheer van de thesaurie van de staat, van zijn openbare schuld,
met inbegrip van de thesaurievooruitzichten en de behandeling van
aangelegenheden eigen aan de reglementering van de ﬁnanciële markten en
diensten;
4) Het beheer en de coördinatie van de ﬁnanciële relaties (met uitzondering van
de ﬁscale materies) op bilateraal, Europees en internationaal (bilateraal en
multilateraal) niveau, inzake economische politiek, handel en ontwikkeling;
5) Het beheer van de Koninklijke Munt van België en het Monetair Fonds;
6) Alle bevoegdheden verleend door de wet of de reglementering aan de Algemene
Administratie der Thesaurie of aan een van haar ambtenaren.
(*) in uitvoering van het kaseenheidsprincipe en inclusief, maar uitdovend, de betaling van wedden,
pensioenen en kinderbijslag, in afwachting van een beslissing van de Regering
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5.6.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

In de periode 2012-2017 wil de Thesaurie het accent leggen op:
1. Het versterken van de kernopdracht
a. Het versterken van de expertise (middle managers/managers)
b. Een beter afgestemde opleiding
c. Betere opvolging van de werking en de resultaten
d. Een organisatiecultuur gericht op eﬃciëntie
e. Het stimuleren van leadership bij de managers
2. Het verbeteren van de dienstverlening
a. Een betere afstemming en beheersing automatisering/ICT
b. Verhogen van de ﬂexibiliteit van toepassingen
c. Het verhogen van de ﬂexibiliteit m.b.t. de inzet van medewerkers
d. Een procesgestuurde werking
e. Afgestemd op de behoeften
3. Het verhogen van het beleidsvoorbereidend vermogen
a. Het operationaliseren OEO

Bij het realiseren van deze thema’s wil de Algemene Administratie van de
Thesaurie uitmuntendheid bereiken door zich in een permanent evoluerende
omgeving
➢ voortdurend te verbeteren,
➢ aan te passen aan de behoeften ,
➢ eﬃciënt, betrouwbaar, competitief en innoverend te zijn,
teneinde een gepast antwoord te geven op de aan haar 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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5.6.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe willen we onze visie realiseren?

Tegen 2017 wil de Algemene Administratie van de Thesaurie
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen door het versterken:
a. van de kernopdracht
b. van de expertise
c. van het beleidsvoorbereidend vermogen
d. van het leiderschap
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren door:
a. een betere opvolging van de werking
b. het stimuleren van een organisatiecultuur gericht op eﬃciëntie
c. een afgestemde en doorgedreven automatisering
d. het stimuleren van meer ﬂexibiliteit
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren door:
a. het optimaler inzetten van de medewerkers
b. een betere afstemming op behoeften
c. een betere communicatie (intern & extern)

Concrete invulling van de doelstellingen

DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we
onze doelstellingen behalen - verhogen.
 R1 - COMPLIANCE, TOEZICHT en HANDHAVING
De AAT wil in de periode 2012-2017 in het bijzonder bijdragen tot een maximale
compliance met volgende initiatieven:
THES.01 Bijzonder Beschermingsfonds: uitwerken van een veriﬁcatieprocedure op
de werking van de afgesproken procedure en datastructuur (doelstelling)
Het kritisch strategisch project ‘Bijzonder Beschermingsfonds’(BBF) werd
in de loop van het jaar 2010 opgestart ingevolge de dringend te realiseren
bescherming van de tegoeden van de spaarders, beleggers en sommige
verzekerden en dit 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. Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 werd de tussenkomst van het
BBF ook mogelijk voor de erkende coöperatieve vennootschappen.
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Dit project wordt vanaf 2012 verder uitgewerkt in al zijn scenario’s (banken,
verzekeringen, coöperatieven). Gezien de handhaving van de afgesproken
werkprocedure en datastructuur voor de doeltreﬀende werking van het BBF van
cruciaal belang is, wordt tevens een aanvang gemaakt met het uitwerken van
een veriﬁcatieprocedure zowel bij het BBF zelf als bij de ﬁnanciële instellingen.
In 2012 zal deze veriﬁcatieprocedure eerst getest worden bij een representatief
staal van tenminste acht instellingen’, in 2013 gebeurt de uitrol naar alle
betrokken instellingen. Vanaf 2015 kan dan mits uitwerking van een wettelijk
kader vervolgens overgegaan worden tot controles ter plaatse.
THES.02 Elektronische raadpleging van de unieke bron Justitie (in functie van het
beheer van de faillissementsgelden) (doelstelling)
Het deponeren van de faillissementsgelden bij de Deposito- en Consignatiekas
(DCK) is een wettelijke verplichting. Daar de DCK momenteel geen zicht heeft op
welke sommen zij in het kader van de faillissementen juist dient te ontvangen
wordt gestreefd deze gegevens te kunnen putten uit een unieke bron bij de FOD
Justitie .
In 2012 wordt het bekomen van een principieel akkoord vanwege Justitie om bij
deze FOD dergelijke unieke bron te voorzien vooropgesteld. Van dit akkoord zal
het afhangen of dit strategisch initiatief kan verder gezet worden in de er op
volgende jaren.
In afwachting van de unieke bron Justitie volgt een KPI ‘Marktaandeel van de
DCK inzake faillissementen’ de verhouding tussen de procentuele evolutie van
het aantal faillissementen tijdens de betrokken periode en de procentuele
evolutie van het totaal bedrag in beheer bij de DCK stock t.o.v. 2004.
 R2 - INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
De AAT wil met volgende initiatieven de beschikbare informatie maximaal
ontsluiten:
THES.01 Verder uitwerken van het reeds opgestarte centrale dossierbeheer en
dossieropvolging (doelstelling).
Het reeds opgestarte centrale dossierbeheer en de dossieropvolging wordt
vanaf 2012 verder uitgebouwd teneinde het monitoren te faciliteren en
transparantie te bekomen inzake dossierbehandeling. De bestaande interne
applicaties ‘Indicateur’ en ‘Register’ worden verder geïnstrueerd in de
verschillende diensten in 2012 en vormen een valabele uitgangsbasis voor
aansluiting bij de transversale dossieropvolging vanuit de dienst van de
Voorzitter.
Communicatieacties en interne vorming schragen in de periode 20122017 op continue wijze deze doelstelling. Daartoe wordt een centraal
secretariatenoverleg bij de Thesaurie (CSOT) opgestart dat in principe
trimestrieel plaatsgrijpt en vanuit de dienst van de Administrateur-generaal
georganiseerd wordt.
THES.02 Tijdig en transparant rekenschap aﬂeggen t.o.v. de autoriteit
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De KPI’s ‘% tijdige antwoorden op parlementaire vragen’ en ‘% tijdige antwoorden
op kabinetsvragen’ worden in de AAT vanaf 2012, horizontaal opgevolgd.
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Teneinde de informatie- en standpuntdoorstroming vanuit geselecteerde fora
en vergaderingen maximaal te realiseren meet een KPI bij de deeladministratie
Internationale en Europese aangelegenheden, het ‘% van de deelname aan
geselecteerde fora’s en vergaderingen’.
 R3 - FINANCIERING
In het bijzonder binnen de huidige crisissfeer vereist een optimale ﬁnanciering
van de Staat de nodige omzichtigheid en een kordate aanpak om de positie van
de federale schuld binnen de ﬁnanciële markten te kunnen verzekeren en de
rentelasten voor ons land zo laag mogelijk te houden.
De AAT hanteert daarom ook een aangepast instrumentarium in het kader van de
kritische succesfactor ‘ﬁnanciering’:
THES.01 Realistische en juistere dagramingen voor alle ﬁscale ontvangsten op
basis van de input van de inningsdiensten (project én doelstelling)
De realisering van deze doelstelling – die afhankelijk is van de bereidheid en
de mogelijkheid van de ﬁscale administraties om dienaangaande de nodige
investeringen te doen–, vervolledigt het lopende project voor “Automatisering
van de dienst Vooruitzichten” dat de band legt met de Federale boekhouding
FedCom die op dagelijkse basis werkt en waarvan de eindrealisatie voorzien is
voor eind 1e semester 2013.
De KPI ‘Kwaliteitsgraad van de dagelijkse schatkistvooruitzichten’ meet o.a. het
realiseren van de doelstelling van realistische en juistere dagramingen voor alle
ﬁscale ontvangsten. Het is in 2012 de bedoeling de KPI gevoeliger te maken en
een duidelijker parallellisme aan te tonen tussen de ﬁscale vooruitzichten en de
globale kwaliteit van de vooruitzichten.
THES.02 Modernisering van de Grootboeken (project)
Het project van de modernisering van de dienst van de Grootboeken zal een
eﬃciëntere verwerking van de nieuwe inschrijvingen op naam op eﬀecten
van de Belgische staatschuld en een correcte betaling van rente en kapitaal
toelaten. Een ﬂexibele web based toepassing zal in het eerste semester van
2012 ontwikkeld worden waarbij in een eerste fase (1e semester) de online
intekening beoogd wordt bij uitgifte van Belgische eﬀecten op de primaire
markt en nadien in een 2e fase dient ook het betalingsluik voorzien te worden
(2e semester 2012 en 2013).
THES.03 Dematerialisatie (project)
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Ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende afschaﬃng van de eﬀecten
aan toonder zal de Deposito- en Consignatiekas vanaf 1 januari 2015 in staat
dienen te 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. In dit project wordt in het 1e semester van
2012 een functionele analyse verricht zodat duidelijkheid ontstaat over de wijze
van realisering en vervolgens een lastenboek kan opgemaakt worden. In 2013
kan na de afwerking van de procedure overheidsopdracht dan gestart worden
met de ontwikkeling van de nodige programmatuur zodat na testing de DCK
paraat is op 1 januari 2015 om haar wettelijke taak op te nemen.
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In het kader van het project zal ook de nodige aandacht gegeven worden in het
kader van de procesbeschrijvingen aan het ontwikkelen van een strategische
KPI die vanaf 2015 operationeel dient te zijn.
THES.04 Pandora (project)
De toepassing Pandora (slapende tegoeden) bij de Deposito- en Consignatiekas
dient optimaal te functioneren: een evolutief onderhoud in 2012 en een
uitbreiding van de functionaliteiten vanaf 2012, staan op het programma.
De ontwikkeling van een KPI wordt voorgesteld na 2012 om de tijdsspanne te
optimaliseren tussen aanvraag en daadwerkelijke uitbetaling van ‘slapende’
tegoeden.
THES.05 Realiseren van het jaarlijkse ﬁnancieringsplan (doelstelling)
Zowel de korte- als de middellange en lange termijnﬁnanciering zullen in
nauwe samenwerking met de strategische beleidscel van de Minister van
Financiën continu worden opgevolgd .
Een KPI meet maandelijks de realisering van deze doelstelling.
THES.06 Opvolgen van de positie van de Belgische Schuld op de internationale
markt (doelstelling)
Twee KPI’s geven maandelijks een signaalfunctie over de richting waarin en de
mate waarop de Belgische rente evolueert:
✓ een KPI die de Asset Swap spread van de 10 jaar OLO vergelijkt met de Duitse
Bund op 10 jaar
✓ een KPI die de die de Asset Swap spread van de 10 jaar OLO vergelijkt met
deze van onze belangrijkste economische partners.
Het betreft spiegelKPI’s waarop de administratie geen eigenlijke invloed heeft
maar die als informatiebron nuttig zijn.
THES.07 Naleven van de maximumlimiet van de thesaurieplaatsingen
(doelstelling)
Een KPI meet de naleving van vooraf maandelijks bepaalde targets van
thesaurieplaatsingen aldus kan bepaald worden of er niet teveel ontleend werd
aan een hoge rente, bedrag dat dan vervolgens moet geplaatst worden tegen
een lagere rente.
THES.08 Opvolgen rentabiliteit van de commerciële uitgiften van de Koninklijke
Munt van België (KMB) (doelstelling)
De opvolging gebeurt door het beheerscomité van de KMB.
THES.09 Respecteren van het muntslagprogramma beslist door de minister van
Financiën (doelstelling)
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Doelstelling wordt tevens in het beheerscomité van de KMB opgevolgd op basis
van een Exceltabel per denominatie.
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THES.10 De terugvorderingen activeren binnen de 3 maand (doelstelling)
Een KPI meet het aantal dossiers dat inzake wedden en kinderbijslagen niet
werd geactiveerd binnen de 3 maanden, het doel is binnen een target van 250
dossiers te blijven.
THES.11 Het beperken van de verhouding tussen de nieuwe schuld en de
budgettaire last per instelling
Een KPI meet deze verhouding voor de gegevens inzake wedden en
kinderbijslag, P&O stafdiensten dienen ertoe aangezet te worden hun cijfers
tijdig en correct over te maken.
 K1 - GOEDE REGELGEVING
Om de door de Minister van Financiën geformuleerde algemene
beleidsdoelstellingen te garanderen op het niveau van de AAT stelt deze volgende
initiatieven voor:
THES.01 Opzetten van een overlegstructuur met het nieuwe kabinet (doelstelling)
Het is de bedoeling op regelmatige tijdstippen een gestructureerd, regelmatig
overleg tot stand te brengen teneinde een duidelijke afstemming te bekomen
tussen de beleidsvisie en het geïntegreerde managementplan. Deze doelstelling
zal in samenwerking met de diensten van de Voorzitter nagestreefd worden.
THES.02 Versterken van de ﬁnanciële regulering (doelstelling)
De AAT neemt deel aan een hele reeks van federale en Europese initiatieven
om ﬁnanciële regulering te scheppen of aan te passen in een aantal domeinen:
de omzettingsregeling van eﬀecten aan toonder in gedematerialiseerde en
nominatieve eﬀecten, de bankheﬃng, bepaalde crisismaatregelen, het Europees
stabiliteitsprogramma, de antiwitwaswetgeving, de ﬁnanciële embargo’s, short
selling en de Credit Default Swaps, de wetgeving inzake ratingsbureaus, …
In het bijzonder zal samen met de NBB deelgenomen worden aan de
onderhandelingen binnen de Europese Raad over de hervorming van de Capital
Requirements Directive om de ﬁnanciële regulering en het toezicht op de
banken grondig te hervormen en te versterken.
 I1 - KENNISBEHEER
THES.01 Samenwerken in het kader van het transversale project Kennisbeheer
(doelstelling)
Het is de bedoeling de impliciete en expliciete kennis inzake de eigen opdrachten
in de AAT te identiﬁceren, inventariseren, kennisoverdracht te organiseren,
stimuleren, formaliseren en inbedden in de organisatie. De methodologie
ontwikkeld in het transversale project zal uitgerold worden in de AAT tijdens de
komende 5 jaar.
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DOELSTELLING 2: de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van
onze beschikbare middelen - verbeteren.
 P1 - HRM
De AAT beoogt een maximale realisatie van de volgende strategische initiatieven
geïnitieerd, functioneel aangestuurd en gepland door de Stafdienst P&O in de
periode 2012-2017:
THES.01 Opstart ontwikkelcirkels (doelstelling)
THES.02 Gerichte werving (doelstelling)
THES.03 Actualiseren functieproﬁelen (doelstelling)
THES.04 Opleidingsaanbod en opleidingsplannen (doelstelling)
 P2 - BEDRIJFSPROCESSEN
THES.01 BPM is in uitrol (doelstelling)
De kernprocessen van de AAT zullen tussen 2012 en 1 januari 2015 in kaart
gebracht, beschreven en ingevoerd worden in de Aristool overeenkomstig de
methodologie aangereikt vanuit strategische BPM bij de dienst SCC. Nadien
(2015- 2017) volgen dan de andere werkprocessen.
THES.02 Globaal Business Continuity plan (project)
De AAT wil met dit globaal Business Continuity Plan de verschillende risico’s
afdekken en een draaiboek opstellen voor het ogenblik waarop er zich een
incident voordoet. De uitvoering van dit project is gespreid over 5 jaar: in
2012 zal een Taskforce binnen de AAT de crisismomenten- en maatregelen
inventariëren, een theoretisch kader ter beschikking stellen en aftoetsen aan de
praktijk. Vanaf 2013 wordt het theoretisch kader verder stapsgewijs uitgewerkt
zodat op het einde van de strategische planningsperiode de AAT een Globaal
Business Continuity plan, een Incident mangement Plan en een Business
recovery plan heeft.
THES.03 Beveiliging gebouwen Koninklijke Munt België (doelstelling)
Teneinde de risico’s van diefstal en regelmatige stopzetting van de
werkprocessen wegens gebrek aan bewaking te beheersen dient een optimale
beveiliging van de gebouwen van de KMB voorzien te worden. Zo in 2012 niet
de nodige beveiligingsagenten (4 VTE) kunnen aangeworven worden zal dit in
het daaropvolgende jaar budgettair en organisatorisch dienen opgevangen te
worden voor de bewaking van het onthaal, van het productieatelier en van de
verdieping ‘-2’ met alle stocks.
THES.04 Bijzondere inspanning inzake de boekhouding van de Koninklijke Munt
van België (doelstelling)
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De boekhoudingsafdeling van de KMB zal vanaf 2012 een bijzondere inspanning
leveren om de structurele problematiek van de achterstand in te halen tegen
eind 2012; deze doelstelling wordt gemonitord door het beheerscomité van de
KMB.
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 P03 - METING en OPVOLGING
THES.01 Interne controlesysteem COSO op te starten in de Thesaurie (doelstelling)
Deze doelstelling kadert in het streven naar een interne globale beheersing
en risicogericht denken en handelen in de organisatie en wordt functioneel
aangestuurd vanuit de Stafdienst B&B. De vijfjarenplanning voor deze
doelstelling is de volgende:
In 2012: een uniform IC systeem met analyse op de kernprocessen en het
bepalen van de corresponderende bestaande controlemaatregelen en jaarlijkse
zelfevaluatie uitvoeren.
In 2013: een uniform IC systeem met nieuwe controlemaatregelen voor
kernprocessen voorzien.
In 2014: vanaf het einde van 2014, jaarlijks actualiseren van de risico’s en
controlemaatregelen voor de kernprocessen.
In 2015: de analyse voor de overige werkprocessen opstarten.

DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
 K02 - MULTIKANAAL DIENSTEN
THES.01 Installeren van een overlegplatform (matrix-model) met
Multikanaaldienstverlening (MKDV) (doelstelling)
De AAT is zich bewust van het belang van een volwaardige multikanaal
dienstverlening en zal dan ook loyaal meebouwen hieraan. Teneinde de
initiatieven ten volle af te stemmen zal vanaf 2012 via een overlegplatform
gewerkt worden.
THES.02 Deelname aan het permanent overlegplatform over ﬁnanciële markten
en diensten (doelstelling)
Dit platform onder auspiciën van de minister van Financiën zal in een eerste
fase een SWOT analyse maken van de Belgische ﬁnanciële sector. Uit deze
analyse zullen actiepunten gedistilleerd worden zodat in de periode 2012-2017
volgens een op te maken planning hieraan kan gewerkt worden in continu
wederzijds overleg van de deelnemers aan dit platform en dit met het oog op
de modernisering van het Belgische ﬁnanciële landschap ten voordele van de
ondersteuning van de reële economie.
THES.03 Samenwerking met federale, Europese en internationale instanties
De AAT zal in het kader van haar vertegenwoordigingsopdrachten voor de
Minister van Financiën, de BE inbreng vrijwaren in de periode 2012-2017:
bijvoorbeeld
✓ bij federale instanties: vb. Finexpo, een comité dat advies uitbrengt over de
aanvragen van ﬁnanciële steun aan de export
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✓ Bij internationale instanties: IMF, ontwikkelingsbanken
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 K03 - RECHTSZEKERHEID en PRIVACY
THES.01 Uitwerken van een strategie rond rechtszekerheid en privacy (in
samenwerking met de diensten van de Voorzitter) (doelstelling)
De AAT zal in 2012-2017 verder deelnemen aan de werkgroep met betrekking
tot de rechtszekerheid van de burger en de bescherming van zijn persoonlijke
levenssfeer (privacy) bij de dienst van de Voorzitter. De problematiek van
Identity en Access Management, Privacy en Business Security wordt bij 1
aanspreekpunt binnen de Thesaurie gecentraliseerd.
THES.02 de geschillendossiers belastingteruggaven binnen de drie maand
betalen (doelstelling)
Een maandelijkse KPI geeft aan in hoeverre de target (40%) bereikt wordt.
THES.03 de certiﬁcaten van deposito’s worden afgeleverd binnen de drie dagen
(doelstelling)
Deze doelstelling wordt eveneens maandelijks gevolgd door een KPI (target: 7%
voor certiﬁcaten afgeleverd buiten de termijn van drie dagen).
 I2 - EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
THES.01 Reorganiseren Administratie van de Betalingen (project)
Het organisatieproject inzake de reorganisatie van de CDVU zal in 2012 –
onder voorbehoud van de uitvoering van beleidsbeslissingen in het bijzonder
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 zijn reeds de Deposito’s, consignaties en
verzet betekeningen hiërarchisch in deze administratie ondergebracht.
De behandeling van de geschillen aangaande 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 aangaande de wedden en de
pensioenen, zullen ook een aanzienlijke organisatorische impact hebben.
THES.02 Operationaliseren diensten 0perationele Coördinatie en Communicatie
(OCC), Operationele expertise en Ondersteuning (OEO), Dienst Administrateurgeneraal (DAG) (project én doelstelling)
De nieuwe organisatiestructuur inzake ondersteunende ‘staf’diensten op
het niveau van de Admin.-generaal dient vanaf 2012 geoperationaliseerd te
worden. Voor OCC dat functioneel aangestuurd wordt door SCC loopt het
project af parallel met dit van SCC eind 1e semester 2013.
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Voor OEO zal gelet op de beperkte omvang van de AAT gewerkt worden via
expertisecontactpunten in de Algemene Administraties van de Thesaurie (BET,
FSFM, IEFA, KMB, Muntfonds). Voor de juridische dossiers die niet onder de
bevoegdheid van de administratie van de Financiering van de Staat en van de
Financiële markten vallen, wordt de afdeling Financiële Markten en Diensten
beschouwd als rechtstreeks contactpunt van OEO.
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Inzake de DAG wordt o.a. een multi - inzetbaar secretariaat beoogd dat tevens
in nauw contact met de secretariaten intern en extern de doelstelling van een
centraal dossierbeheer en -opvolging (SD1-R2-THES.01) ten volle nastreeft.

5.6.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart

RESULTAAT

van de FOD Financiën
R1

R2

R3

Compliance,
toezicht &
handhaving

Informatie
ter beschikking
stellen

Financiering

PROCES

9

9

P1

P2

P3

HRM

Bedrijfsprocessen

Meting &
opvolging

KWALITEIT

9

9

9

K1

K2

K3

Goede
regelgeving

Multikanaal
diensten

Rechtszekerheid
& Privacy

9

INNOVATIE

9

9

9

I1

I2

Kennisbeheer

Organisatieontwikkeling

9
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Overzicht van de strategische initiatieven (KSF’s: Resultaten, Kwaliteit,
Processen en Innovatie):
 R1: Compliance, toezicht en handhaving
THES.01

Bijzonder Beschermingsfonds: uitwerken van een veriﬁcatieprocedure op de werking van de afgesproken procedure en
datastructuur (doelstelling)

THES.02

Elektronische raadpleging van de unieke bron Justitie (in functie
van het beheer van de faillissementsgelden) (doelstelling)

 R2:Informatie ter beschikking stellen
THES.01

Verder uitwerken van het reeds opgestarte centrale dossierbeheer
en dossieropvolging (doelstelling)

THES.02

Tijdig en transparant rekenschap aﬂeggen t.o.v. de autoriteit

 R3: Financiering
THES.01

Realistische en juistere dagramingen voor alle ﬁscale ontvangsten
op basis van de input van de inningsdiensten (project én
doelstelling)

THES.02

Modernisering van de Grootboeken (project)

THES.03

Dematerialisatie (project)

THES.04

Pandora (project)

THES.05

Realiseren van het jaarlijkse ﬁnancieringsplan (doelstelling)

THES.06

Opvolgen van de positie van de Belgische Schuld op de
internationale markt (doelstelling)

THES.07

Naleven van de maximumlimiet van de thesaurieplaatsingen
(doelstelling)

THES.08

Opvolgen rentabiliteit van de commerciële uitgiften van de
Koninklijke Munt van België (KMB) (doelstelling)

THES.09

Respecteren van het muntslagprogramma beslist door de minister
van Financiën (doelstelling)

THES.10

De terugvorderingen activeren binnen de 3 maand (doelstelling)

THES.11

Het beperken van de verhouding tussen de nieuwe schuld en de
budgettaire last per instelling.
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 K1: Goede regelgeving
THES.01

Opzetten van een overlegstructuur met het nieuwe kabinet
(doelstelling)

THES.02

Versterken van de ﬁnanciële regulering (doelstelling)

 K2: Multikanaal diensten
THES.01

Installeren van een overlegplatform (matrix-model) met
Multikanaaldienstverlening (MKDV) (doelstelling)

THES.02

Deelname aan het permanent overlegplatform over ﬁnanciële
markten en diensten (doelstelling)

THES.03

Samenwerking met federale, Europese en internationale
instanties.

 K3: Rechtszekerheid en privacy
THES.01

Uitwerken van een strategie rond rechtszekerheid en privacy (in
samenwerking met de diensten van de Voorzitter) (doelstelling).

THES.02

De geschillendossiers belastingteruggaven binnen de drie maand
betalen (doelstelling).

THES.03

De certiﬁcaten van deposito’s worden afgeleverd binnen de drie
dagen (doelstelling)

 P1: HRM
THES.01

Opstart ontwikkelcirkels (doelstelling)

THES.02

Gerichte werving (doelstelling)

THES.03

Actualiseren functieproﬁelen (doelstelling)

THES.04

Opleidingsaanbod en opleidingsplannen (doelstelling)

 P2 Bedrijfsprocessen
THES.01

BPM is in uitrol (doelstelling)

THES.02

Globaal Business Continuity plan (project)

THES.03

Beveiliging gebouwen Koninklijke Munt België (doelstelling)

THES.04

Bijzondere inspanning inzake de boekhouding van de Koninklijke
Munt van België (doelstelling)
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 P03. Meting en opvolging.
THES.01

Interne controlesysteem COSO op te starten in de Thesaurie
(doelstelling)

 I1: Kennisbeheer
THES.01

Samenwerken in het kader van het transversale project
Kennisbeheer (doelstelling)

 I2: Organisatieontwikkeling
THES.01

Reorganiseren Administratie van de Betalingen (project)

THES.02

Operationaliseren diensten 0perationele Coördinatie en
Communicatie (OCC), Operationele expertise en Ondersteuning
(OEO), Dienst Administrateur-generaal (DAG) (project én
doelstelling)
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6.

De strategische plannen
van de Stafdiensten

6.1.

Stafdienst Personeel & Organisatie

6.1.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
Het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren,
toewijzen, belonen en ontwikkelen van de juiste mensen opdat de FOD
Financiën en al zijn entiteiten hun beoogde opdrachten eﬃciënt en doeltreﬀend
kunnen uitvoeren.

6.1.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?
Om deze missie te verwezenlijken wil de stafdienst P&O een doeltreﬀende,
eﬃciënte dienstverlener zijn die:
• klantgericht werkt en zijn dienstverlening laat meten,
• de persoon met de juiste competenties tijdig op de plaats en functie inzet
nodig voor de realisering van de objectieven van de organisatie,
• zorgt dat medewerkers permanent de nodige competenties kunnen
verwerven,
• de medewerkers inspireert en motiveert op basis van werkelijk beleefde
waarden,
• garant staat voor een correcte verloning voor het geleverde werk,
• voor alle medewerkers een gezond evenwicht tussen werk en privéleven
nastreeft,
• eenvoud, gelijkheid en rechtszekerheid in de personeelsregelgeving en
dossierbehandeling centraal stelt,
• daarover pro- en reactief, helder en open communiceert en luistert naar wat
leeft,
en zo de FOD Financiën tegen 2017 uitbouwt tot de uitverkoren werkgever
binnen de publieke sector.
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6.1.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
De strategische doelstellingen van de FOD Financiën dienen als vertrekpunt voor
de opmaak van een ambitieus en realiseerbaar strategisch plan voor de periode
2012-2017. Deze 3 strategische doelstellingen, geformuleerd door het Directiecomité
van de FOD Financiën, worden vertaald naar doelstellingen die door de entiteit op
middellange en lange termijn moeten worden gerealiseerd.

Tegen 2017 wil de Stafdienst P&O
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen door:
a. De motor te zijn voor de realisatie van een eﬀectief kennisbeheer.
b. In nauwe samenwerking met de stafdienst SCC helder en proactief
te communiceren, zowel naar de medewerker als de manager toe en
aangepast aan elke doelgroep
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren door:
a. De uitbouw van één HR-servicecenter waar alle P&O-vragen van alle
medewerkers snel en doeltreﬀend worden behandeld in een begrijpbare
taal via één unieke ingang (1 e-mailadres, 1 telefoonnummer, 1 postbus, …).
Hiertoe wordt gewerkt met één uniek P&O-dossier, op termijn progressief
ondersteund door e-HR.
b. Het eﬀectief invoeren van een beheersbaar competentiemanagement
zodat de persoon met de juiste competenties op het juiste moment op de
juiste plaats terecht komt.
c. De optimalisatie en integratie van de gerichte werving, “onboarding”,
stage en de opleidingen tijdens de stage tot één coherent geheel met het
oog op een snelle, praktische en optimale inzetbaarheid van de gewilde
nieuwkomers in de FOD Financiën, dit tot tevredenheid van stagiair en
organisatie.
d. Promotie op basis van competenties en bewezen verdiensten.
e. Het in samenwerking met de stafdiensten B&B en de Dienst SCC sturen
van de inzet van het personeel ter verwezenlijking van de strategie van de
FOD Financiën.
f. Personeelsleden snel en doeltreﬀend toe te wijzen naar waar nodig, via
een transparant proces, in een organisatie waar de muren tussen de
entiteiten gesloopt zijn.
g. Het heroriënteren van de personeelsontwikkeling in functie van de
competenties die elke medewerker en de organisatie nodig hebben.
h. De hervorming van het stelsel van vergoedingen en toelagen tot een
eenvoudig, uniform, transparant, rechtvaardig, coherent systeem, zowel
in de regelgeving als in de toepassing ervan.
i. Het digitaliseren en online toegankelijk maken van alle HR-processen, van
bij de indiensttreding van een personeelslid tot zijn vertrek.
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3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren door:
a. Alle HR-aspecten van de verschillende kantelingen voor zijn rekening te
nemen en de FOD Financiën te begeleiden bij alle HR-aspecten van iedere
modernisering.
b. Maatschappelijk en ethisch verantwoord te ondernemen en de FOD
Financiën verder uit te bouwen tot een zorgzame werkgever.
c. Het regelmatig meten van de personeelsbetrokkenheid, hieruit lessen te
trekken en ernaar te handelen.
d. Het nemen van initiatieven die een gezond evenwicht tussen werk en
privéleven stimuleren.
e. Het laten openbloeien van een zorgzame, ambitieuze en
oplossingsgerichte cultuur, waar verantwoordelijkheidszin, initiatiefplicht
en teamgeest hand in hand gaan.
f. Het drastisch vereenvoudigen en op de noden van de Algemene
Administraties afstemmen van personeelsregelgeving en
dossierbehandeling, waarbij enkel van de federale regelgeving wordt
afgeweken indien dit noodzakelijk is voor de FOD Financiën.
g. Op een professionele manier het syndicaal overleg voor te bereiden en te
organiseren, waarbij de stafdienst P&O op basis van de inbreng van de
FOD Financiën de strategie naar de sociale partners bepaalt en in overleg
met de FOD Financiën onderhandelt.
h. Het omvormen van P&O tot een stafdienst die zijn opdracht met ambitie
en verantwoordelijkheidszin opneemt en de kwaliteit van zijn werking
constant durft te laten meten en aldus het volle vertrouwen van de FOD
Financiën verwerft.
i. Working Tomorrow : paperless werken, ﬂexible desking, telewerk,
management by output, anders gaan werken, ...

Toelichting bij de invulling van de doelstellingen door de Stafdienst P&O
We willen onze doeltreﬀendheid verhogen door:
 R2 - INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
In nauwe samenwerking met de Dienst SCC helder en proactief communiceren,
zowel naar de medewerker als de manager toe en aangepast aan elke doelgroep.
➢ Uitwerken van een plan om binnen de FOD Financiën feedback “bottom up”
naar boven te laten komen (HR-ﬁche P&O 31).
Timing: derde en vierde kwartaal 2012
➢ Herwerken van de P&O-site tot hét gebruiksvriendelijke online instrument voor
informatieverspreiding, kennisdeling en transactionele activiteiten, zowel voor
alle medewerkers als de HR-professionals (P&O 38).
Timing: 2012
 I1 - KENNISBEHEER
De motor te zijn voor de realisatie van een eﬀectief kennisbeheer.
➢ Het uitvoeren van alle HR-aspecten van de kennisoverdracht (P&O 25).
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We willen onze eﬃciëntie verbeteren door:
 P1 - HRM
De uitbouw van één HR-servicecenter waar alle P&O-vragen van alle medewerkers
snel en doeltreﬀend worden behandeld in een begrijpbare taal via één unieke
ingang (1 e-mailadres, 1 telefoonnummer, 1 postbus, …). Hiertoe wordt gewerkt
met één uniek P&O-dossier, op termijn progressief ondersteund door e-HR. In
afwachting kunnen mobiele teams, waar nodig, worden ingezet (P&O 37).
Timing: 2012-2016
Het eﬀectief invoeren van een beheersbaar competentiemanagement zodat de
persoon met de juiste competenties op het juiste moment op de juiste plaats
terecht komt.
➢ Het progressief invoeren van de ontwikkelcirkels (P&O 32).
Timing: 2012-2014
➢ Ondersteunen van de invoering van de TO BE-organisatie door het vertalen van
de TO BE-functies naar de federale functiecartograﬁe (P&O 03).
Timing: 2012-2014
➢ De aanleg van een competentiedatabank (P&O 18).
Timing: 2de helft 2013-2014
➢ Competentiebeheer integreren in de P&O-processen (P&O 9).
Timing: 2013-2015
De optimalisatie en integratie van de gerichte werving, “onboarding”, stage en de
opleidingen tijdens de stage tot één coherent geheel met het oog op een snelle,
praktische en optimale inzetbaarheid van de gewilde nieuwkomers in de FOD
Financiën, dit tot tevredenheid van stagiair en organisatie.
➢ Een sneller en eﬃciënter wervingsproces dat toelaat te werven met maximaal 3
maanden doorlooptijd (P&O 10).
Timing: 2012
➢ P&O werft de juiste mensen en zorgt ervoor dat ze de juiste begeleiding krijgen
tot het einde van de stage en dit tot tevredenheid van stagiair én organisatie
(P&O 12).
Timing: 2012
Promotie op basis van competenties en bewezen verdiensten.
➢ Een sneller en eﬃciënter bevorderingsproces zodat vacante functies binnen de
6 maanden opgevuld worden (P&O 11).
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Het in samenwerking met de stafdienst B&B en de Dienst SCC sturen van de inzet
van het personeel ter verwezenlijking van de strategie van de FOD Financiën.
➢ Het opstellen van het personeelsplan op basis van de resultaten van de in de
Algemene Administraties uitgevoerde werklastmetingen (P&O 13).
Timing: 3de kwartaal 2012 – 2017
➢ Afstemmen timing personeelsbewegingen op de noden van de Algemene
Administraties (P&O 17).
Timing: 2012-2017
➢ Het ontwikkelen van de analyse-instrumenten die de Bupa’s toelaten het
personeelsbeleid in hun administratie te sturen (P&O 19).
Timing: 2012
Het heroriënteren van de personeelsontwikkeling in functie van de competenties
die elke medewerker en de organisatie nodig hebben.
➢ Versterken nodige competenties binnen P&O, met inbegrip van de
communicatievaardigheden (P&O 7).
Timing: 2012-2017
➢ Herdenken van de opleidingen en opleidingstrajecten op basis van volgende
krachtlijnen:
a. Maximaal gebruik van nieuwe technologie (P&O 14 A)
Timing: 2012-2017
b. Progressieve uitbouw ‘training en coaching on the job’ (P&O 14 B)
Timing: Derde kwartaal 2013 -2017
c. Introductie van een online evaluatiesysteem voor de opleidingen (P&O 14 C)
Timing: 2012-2013
d. Meten van ROI opleidingen (P&O 14 D)
Timing: 2014-2017
➢ Globaal ontwikkelingsplan:
✓ Uitwerken actieplannen op basis van de Gap analyse na het rapport GOP 2011
(P&O 15 A)
✓ Invoering driejaarlijks GOP dat gecombineerd wordt met jaarlijks
geüpdatete actieplannen (P&O 15 B).
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Timing: P&O 15 A: 2012-2013
P&O 15 B: 2014-2017
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De hervorming van het stelsel van vergoedingen en toelagen tot een eenvoudig,
uniform, transparant, rechtvaardig, coherent systeem, zowel in de regelgeving als
in de toepassing ervan (P&O 16)
Timing: 2012-2013
 P2 - BEDRIJFSPROCESSEN
Personeelsleden snel en doeltreﬀend toewijzen naar waar nodig, via een
transparant proces, in een organisatie waar de muren tussen de entiteiten
gesloopt zijn.
➢ Eén online mutatiedatabank voor de FOD Financiën, waarbij de vereisten van de
te begeven functie in rekening kunnen gebracht worden (P&O 20).
Timing: 2012
Het digitaliseren en online toegankelijk maken van alle HR-processen, van de
indiensttreding van een personeelslid tot zijn vertrek.
➢ Uitbreiding My P&O als online systeem waar iedere medewerker van de FOD alle
gegevens van zijn personeelsdossier kan raadplegen EN progressief gebruik kan
maken van selfservicefaciliteiten (P&O 21).
Timing: 2012-2013
➢ Progressieve uitrol e-HR (P&O 22).
Timing: 2013-2016
 P3 - METING & OPVOLGING
Het omvormen van P&O tot een stafdienst die zijn opdracht met ambitie en
verantwoordelijkheidszin opneemt en de kwaliteit van zijn werking constant durft
te laten meten en aldus het volle vertrouwen van de FOD Financiën verwerft.
➢ Meten klanttevredenheid kernprocessen P&O en uitvoeren verbeteringsacties
(P&O 23).
Timing: Project 2012
Doelstelling 2013-2017
➢ Uitbouwen van aangepaste meetinstrumenten betreﬀende de P&O-werking
die de vastgelegde doelstellingen accuraat meten en hierop sturen + integratie
van de interne controle in de P&O-processen (P&O 24).
Timing: Project 2012
Doelstelling 2013-2017
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We willen het niveau van dienstverlening verbeteren door:
 K1 - GOEDE REGELGEVING
Het drastisch vereenvoudigen en op de noden van de Algemene Administraties
afstemmen van personeelsregelgeving en dossierbehandeling, waarbij enkel van
de federale regelgeving wordt afgeweken indien dit noodzakelijk is voor de FOD
Financiën.
➢ Realisatie arbeidsreglement FOD Financiën (P&O 26).
Timing: 2013-2014
➢ Scheppen van een reglementair kader (indien nodig) om nieuwe wijzen van
werken toe te passen (P&O 33).
Timing: 2012
 I2 - ORGANISATIEONTWIKKELING
De stafdienst P&O neemt alle HR-aspecten van de verschillende kantelingen
voor zijn rekening en begeleidt de FOD Financiën bij alle HR-aspecten van iedere
modernisering.
➢ De stafdienst P&O behandelt alle HR-aspecten van de verschillende
kantelingen door middel van een vlot functionerende en oplossingsgerichte
Loopbaanoriëntatiedienst (P&O 01).
Timing: 2012-2014
➢ Permanente ondersteuning van de mobiliteit/agiliteit van de medewerkers
waarvan de functie verandert of verdwijnt, inclusief het proactief verzekeren
van de permanente inzetbaarheid van alle medewerkers (P&O 02).
Timing: 3de kwartaal 2014-2017
Maatschappelijk en ethisch verantwoord ondernemen: de verdere uitbouw van de
FOD Financiën tot een zorgzame werkgever.
➢ Zorgzame werkgever:
a. Preventief medisch toezicht voor 50-plussers (P&O 27 A)
Timing: Pilootproject 2012 (Luik)
Doelstelling 2013-2017
b. Bestendigen van de aandacht en verdere uitbouw van projecten m.b.t.
fysieke en morele integriteit van de medewerkers. (P&O 27 B)
Timing: 2012-2017
c. Opzetten van een reëel diversiteitsbeleid (P&O 27 C)
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➢ Ontwikkelen en uitvoeren van een absenteïsmebeleid (P&O 28)
Timing: Pilootproject 2012
Doelstelling 2013-2017
Het regelmatig meten van de personeelsbetrokkenheid, hieruit lessen trekken en
ernaar handelen.
➢ Het regelmatig meten van de personeelsbetrokkenheid, hieruit lessen trekken
en ernaar handelen (P&O 29).
Timing: Project laatste kwartaal 2012 – 1ste kwartaal 2013
Doelstelling 2013-2017
De FOD Financiën neemt initiatieven die een gezond evenwicht tussen werk en
privéleven stimuleren.
➢ Realisatie van volgend initiatief dat een gezond evenwicht tussen werk en
privéleven stimuleert: Telewerk (P&O 30).
Timing: 2012 (piloot)
Deﬁnitieve uitrol 2013-2017
Het laten openbloeien van een zorgzame, ambitieuze en oplossingsgerichte
cultuur, waar verantwoordelijkheidszin, initiatiefplicht en teamgeest hand in hand
gaan.
➢ Progressieve invoering van een leadershipcultuur (P&O 34).
Timing: 2012 - 2017
➢ Programma ter verwezenlijking van een zorgzame, ambitieuze en
oplossingsgerichte cultuur, waar verantwoordelijkheidszin, initiatiefplicht en
teamgeest hand in hand gaan (P&O 35).
Timing: Pilootprogramma in 2012 beperkt tot P&O. Het programma wordt – na
evaluatie door het Directiecomité – uitgerold in de ganse FOD: 2013- 2017
Op een professionele manier het syndicaal overleg voorbereiden en organiseren,
waarbij de stafdienst P&O op basis van de inbreng van de FOD Financiën de
strategie naar de sociale partners bepaalt en in overleg met de FOD Financiën
onderhandelt.
➢ Het syndicaal overleg professionaliseren met als doelstelling het uitbouwen van
een partnership met de vakbonden (P&O 4).
Timing: 2012
➢ Aanpassing syndicale overlegstructuren aan de nieuwe organisatiestructuur
van de FOD FIN (P&O 5).
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Het omvormen van P&O tot een stafdienst die zijn opdracht met ambitie en
verantwoordelijkheidszin opneemt en de kwaliteit van zijn werking constant durft
te laten meten en aldus het volle vertrouwen van de FOD Financiën verwerft.
➢ P&O stelt intern orde op zaken, gericht op het wegwerken van disfuncties
(zowel intra-P&O als t.a.v. de FOD Financiën) en het prioritair afhandelen van
aanslepende dossiers.
Timing: eerste helft 2012
➢ Operationalisering van de nieuwe P&O-structuur met nadruk op
uniformisering, vereenvoudiging en eﬃciënte dienstverlening binnen het
overeengekomen samenwerkingsmodel (P&O 6).
Timing: 2012
➢ Operationalisering van de nieuwe organisatiestructuur van het
expertisecentrum Personeelsontwikkeling (P&O 8).
Timing: 2012-2013
➢ Het samenwerkingsmodel P&O-business implementeren: intensief
communiceren en invullen (P&O 36).
Timing: 2de kwartaal 2012 – 4de kwartaal 2012
Working Tomorrow : paperless werken, ﬂexible desking, telewerk, management by
output, anders gaan werken, ...
➢ Invoering telewerk en satellietwerk
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6.1.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart
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6.2.

Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie

6.2.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?
De stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT ondersteuning voor alle diensten
van de FOD Financiën.
Dit omvat het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande
van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met
serverplatformen.
Het omhelst de beschikbaarheid van aangepaste software, gaande van
typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met speciﬁeke
bedrijfstoepassingen.
De stafdienst ICT 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 ICT om de ICT standaarden en
fundamenten te deﬁniëren, uit te bouwen en het respecteren er van te bewaken.

De stafdienst ICT is een ‘interne’ dienstverlener ter ondersteuning van alle andere
Algemene Administraties en Stafdiensten binnen de FOD Financiën. Het is onze
opdracht om alle ICT-aspecten, in de meest brede zin van het woord, af te dekken.
Binnen het gevoerde ‘business alignment’-beleid wordt deze dienstverlening
optimaal afgestemd op de behoeften van de gebruikers, hierbij rekening
houdende met de standaarden die binnen ieder project te respecteren zijn. Het
Accountmanagement Comité heeft hierin een belangrijke rol te vervullen.
Het is de verantwoordelijkheid van de stafdienst om de onderliggende
fundamenten te deﬁniëren en uit te bouwen, evenals de technologiekeuzes die als
standaard binnen de diverse projecten zullen worden gehanteerd.
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6.2.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?
De stafdienst ICT wil op de eerste plaats een performante, 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 ICT 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 sensibilisering maar ook een pragmatische
en resultaatsgerichte houding typeren de stafdienst ICT met het oog op
de uitbouw van een toekomstgericht en op de behoeften van de entiteiten
afgestemd ICT-platform.
De stafdienst ICT 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.

De stafdienst ICT is een dienstverlener t.o.v. de verschillende Algemene
Administraties en Stafdiensten binnen de FOD Financiën. Wij beschouwen hen als
onze klanten en willen daarom worden ervaren als een strategische partner. Onze
autoriteit zal mee worden bepaald door onze performantie en onze transparantie.
Dit vereist een verdere uitbouw van onze professionaliteit, ondersteund
door gestructureerde processen en een actieve bewaking van onze
dienstverleningsniveaus. Onze aangepaste organisatiestructuur biedt op
structurele wijze de benodigde antwoorden op de uitdagingen en verwachtingen.
De stafdienst ICT wil niet alleen beantwoorden aan de geformuleerde behoeften
maar wil een proactieve rol blijven opnemen in de modernisering van de FOD door
alert te zijn voor technologische vernieuwingen, hun meerwaarde te onderzoeken
en ze aan de organisatie aan te reiken.
De staatshervorming hertekent naast de bevoegdheidsoverdrachten ook de
relatie tussen de verschillende actoren. De uitbouw van het geautomatiseerde en
generieke technisch platform voor structurele en ad-hoc gegevensuitwisseling zal
hierdoor in de toekomst nog aan belang winnen. Steeds vaker zal de FOD Financiën
een brugfunctie opnemen, bijvoorbeeld tussen de Europese autoriteiten en de
Gewesten of Gemeenschappen, bij het uitwisselen van informatie.
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6.2.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?

Tegen 2017 wil de Stafdienst ICT
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen.
a. Door een optimale beschikbaarheid van adequate ICT systemen en
betrouwbare informatie te verzekeren.
b. Door de uitbouw van een platform voor een gestructureerde informatieuitwisseling
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren.
a. Door de realisatie en de verdere afwerking van de verschillende
geïntegreerde toepassingen.
b. Door volop in te zetten op technologische ondersteuning ter verbetering
van de mobiliteit en de ﬂexibiliteit van de medewerkers van de FOD
Financiën
c. Door de interne ICT-processen te optimaliseren en af te stemmen op
bewezen goede praktijken (Cobit)
d. Door een permanente evaluatie van technologische vernieuwing en de
meerwaarde ervan voor de organisatie en aansluitend de integratie ervan
binnen de ICT-architectuur
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
a. Door de invoering van een aangepaste organisatiestructuur
b. Door de invoering van een integraal kwaliteitsbeleid
c. Door een afgestemd dienstenaanbod waarbij integraal
gebruikerscomfort, responsabilisering en duidelijke
verantwoordelijkheden een centrale plaats innemen

DOELSTELLING 1: We willen de DOELTREFFENDHEID verhogen door:
Door een optimale beschikbaarheid van adequate ICT systemen en betrouwbare
informatie te verzekeren
Ook al is een 100% beschikbaarheid van alle toepassingen en systemen op ieder
moment van de dag (technisch en budgettair) niet realiseerbaar, zeker niet gezien
de grote verscheidenheid aan systemen en toepassingen en de uitgebreidheid van
het netwerk zoals we dit binnen de FOD Financiën kennen, toch moeten we blijven
streven naar een optimale beschikbaarheid.
De optimalisatie is een continu proces dat, verspreid over meerdere cycli, steeds
verder moet worden uitgebouwd en geperfectioneerd. De voorbije jaren zijn al heel
wat inspanningen geleverd en de beschikbaarheid van de systemen is niet alleen
verbeterd maar ook reeds stabieler geworden.
Desalniettemin moet hieraan in de nabije toekomst worden verder gewerkt, in de
diepte (betere beschikbaarheid) en in de breedte (alle systemen afgedekt).
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De voorbije jaren zijn er in het kader van de bedrijfscontinuïteitstrategie reeds
verschillende preventieve en corrigerende maatregelen gedeﬁnieerd. Één van
deze maatregelen is de permanente monitoring, 7 dagen per week – 24 u per dag,
om incidenten zo snel mogelijk te detecteren en zo snel mogelijk in te grijpen om
problemen of onbeschikbaarheid van de systemen te voorkomen.
Niet alleen de beschikbaarheid en goede werking van de systemen maar ook de
beschikbaarheid en werking van de toepassingen wordt permanent opgevolgd. Een
groot aantal business services en e-services worden op een systematische manier
gemonitord via end-2-end monitoring scripts waarbij op een systematische manier
de beschikbaarheid en de performantie van de applicaties gemeten wordt.
In de nabije toekomst moet hieraan worden verder gewerkt. De verdere uitbouw
van een permanente monitoring in combinatie met een sterk geautomatiseerd
beheer van de systemen vormen de komende jaren belangrijke initiatieven.
We moeten streven naar een continue dienstverlening. De samenwerking met
het remote monitoring center dat de observatie verzekert buiten de uitgebreide
kantooruren is een belangrijke pijler. Anderzijds moeten we kunnen verzekeren dat
experten op korte termijn beschikbaar zijn om in te grijpen wanneer een incident
of verhoogd risico op incident wordt opgemerkt. Dit vereist een aangepaste
reglementering zodat medewerkers op een correcte manier buiten de normale
werkuren kunnen worden ingeschakeld.
Voor iedere toepassing is op geregelde tijdstip een interventie nodig, om
bijvoorbeeld een nieuwe versie te installeren of om bepaalde onderhoudstaken
uit te voeren. Elke onbeschikbaarheid van een toepassing geeft aanleiding tot
wrevel. Hierdoor worden noodzakelijke interventies soms uitgesteld waardoor de
stabiliteit van de systemen in het gedrang kan komen.
Om de impact voor de bedrijven te minimaliseren en tegelijkertijd te kunnen
verzekeren dat alle technische interventies ook tijdig kunnen worden uitgevoerd,
zullen er in 2012 concrete afspraken worden gemaakt met de cijferberoepen over
vaste tijdstippen van onbeschikbaarheid wegens onderhoudsinterventies.
Binnen het business continuity beleid van de FOD Financiën neemt het luik
‘disaster recovery’, dat moet toelaten om bij zware calamiteiten snel terug
operationeel te kunnen zijn, een belangrijke plaats in. Sinds enkele jaren is de
uitwijksite in gebruik en zijn alle kritieke systemen en platformen ontdubbeld.
Jaarlijks moeten speciﬁeke testen worden voorzien om de accuraatheid en de
werking van de ‘disaster recovery’ procedures en systemen te verzekeren. Sinds
2010 gebeuren de jaarlijkse ICT Disaster Recovery oefeningen op het DRP-level
3 niveau om de globale toepasbaarheid van de procedures te kunnen testen en
worden toepassingen uit alle ‘entiteiten en stafdiensten’ binnen het testscenario
opgenomen.
De komende jaren worden gelijkaardige campagnes voorzien om de maturiteit
verder te verbeteren en de snelheid waarmee de systemen en de toepassingen
opnieuw beschikbaar worden gesteld verder te optimaliseren.
Door de uitbouw van een platform voor een gestructureerde informatieuitwisseling.
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Vanuit het streven naar een gedegen ondersteuning en een geïntegreerde
benadering van de burger en de bedrijven en in acht genomen de federale
doelstelling van de ‘unieke gegevensinzameling’, is het een vanzelfsprekend
objectief om deze informatie ‘zelf’ te verwerven bij de authentieke bron met
minimale last voor de burger en de bedrijven.
Het welslagen van deze informatie-uitwisseling hangt nauw samen met de
mogelijkheid deze informatie-uitwisseling volautomatisch te laten verlopen en te
verwerken.
In 2010 is STIR-Int, een zogenaamd ‘multi workﬂow’, generiek en centraal systeem
voor gegevensuitwisseling in gebruik genomen. Binnen dit nieuwe platform is er
een generiek deel en is er daarnaast voor ieder type uitwisseling voorzien in een
eigen speciﬁek luik voor de betreﬀende administratie. Dat betekent m.a.w. dat er
in functie van iedere onderliggende reglementaire basis een eigen toegang tot de
toepassing en tot de informatie is voorzien.
De uitwisseling in het kader van de Spaarrichtlijn is reeds volledig operationeel. De
uitwisseling in het kader van de directe belasting zal vanaf begin 2012 toegankelijk
zijn voor alle ambtenaren centraal en op het terrein evenals de uitwisseling in het
kader van de BTW.
De toekomst voor STIR-Int situeert zich op 2 vlakken. Enerzijds is het de bedoeling
dat de informatie-uitwisseling met buitenlandse administraties verder wordt
uitgebouwd, meer administraties en bij gevolg meer informatie.
Anderzijds wordt gewerkt aan het gebruiksgemak. Momenteel moet je je nog
aanmelden binnen STIR-Int om de gegevens te raadplegen. Op termijn zullen
deze gegevens worden geïntegreerd binnen het unieke dossier en zal het dus nog
eenvoudiger zijn om het totaalbeeld van de belastingplichtige op te bouwen.
Een belangrijke uitdaging inzake gegevensuitwisseling dient zich aan o.a. in het
kader van de gewestelijke belastingen en de overdracht van andere bevoegdheden
aan de gewesten of gemeenschappen.
In het verleden was de rol van FOD Financiën het verzekeren van de dienst van
deze belastingen, met inbegrip van het beheer van de informatie en de toepassing
voor de uitvoering er van. De uitwisseling van informatie in het kader van
internationale akkoorden of Europese verplichtingen kon worden gerealiseerd
vanuit de eigen systemen en databanken.
In de toekomst zal STIR-Int steeds meer moeten evolueren naar een ‘brugfunctie’
op basis waarvan de FOD Financiën de overdracht van informatie tussen
de nationale en internationale of Europese betrokkenen verzekert (zoals nu
bijvoorbeeld in het kader van het Eurovignet aan de orde is).
Dit betekent dat onze systemen een ‘kruispuntfunctie’ krijgen en dat het belang
van de gestructureerde informatie-uitwisseling op nationaal en internationaal
vlak verder toeneemt. We voorzien daarom de verdere uitbouw van het
geautomatiseerde uitwisselingsplatform binnen deze nationale en internationale
context.
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Het recent opgestelde protocol tussen de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en de
FOD Financiën illustreert deze situatie goed. Dit protocol voorziet in de periodieke
(maandelijkse) uitwisseling van gegevensbestanden tussen VLABEL en de FOD
Financiën, o.a. met het oog op het voorkomen van een dubbele belastingheﬃng.
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Dit betekent dat onze systemen een ‘kruispuntfunctie’ krijgen en dat het belang
van de gestructureerde informatie-uitwisseling op nationaal en internationaal
vlak verder toeneemt. We voorzien daarom de verdere uitbouw van het
geautomatiseerde uitwisselingsplatform binnen deze nationale en internationale
context.
Onze rol en positie binnen TIES (Tax Information Exchange Systems - de werkgroep
binnen de OESO, gericht op het standaardiseren en informatiseren van de
internationale uitwisseling van ﬁscale informatie) zal een belangrijke meerwaarde
betekenen om deze nieuwe rol succesvol en beheersbaar op te nemen.

DOELSTELLING 2: de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van
onze beschikbare middelen - verbeteren.
Door de realisatie en de verdere afwerking van de verschillende geïntegreerde
toepassingen
Heel wat van de oude en geïsoleerde systemen zijn ondertussen reeds vervangen
door moderne, geïntegreerde toepassingen, de belangrijkste bouwstenen van de
nieuwe ICT-omgeving zijn inmiddels operationeel en gestaag komen er nieuwe
applicaties bij, zowel rechtstreeks ten behoeve van de burger en de bedrijven, via
het internet, als ten behoeve van de medewerkers van het departement zelf, via het
intranet.
Het beoogde ‘systeem van de geïntegreerde verwerking’ is een uitgebreid en
complex systeem dat een hele waaier aan gemeenschappelijke functionaliteiten
biedt.
De fundamenten en een aantal deelprojecten zijn reeds gerealiseerd, een aantal
deelprojecten zullen in 2012 of 2013 worden opgeleverd. Het is belangrijk om
de komende jaren de volledige afwerking van het geheel te verzekeren. Het
sponsorschap voor deze projecten berust, conform aan de PMFin methodologie, bij
de respectievelijke manager.
De functionaliteit van de toepassingen wordt iteratief steeds verder uitgebouwd.
Dit zal ook in de komende jaren moeten doorgaan, o.a. om de aanpassingen aan de
gewijzigde behoeften en veranderende reglementeringen te verzekeren.
De komende jaren zullen de organisatieprojecten eveneens aanpassingen aan de
reeds bestaande toepassingen vereisen. Hiertoe zal een toereikend ‘buﬀerbudget’
moeten worden voorzien dat weliswaar in het kader van de jaarlijkse planning
gedetailleerd zal worden ingevuld.

Door volop in te zetten op technologische ondersteuning ter verbetering van de
mobiliteit en de ﬂexibiliteit van de medewerkers van de FOD Financiën.
De klassieke benadering van de vaste werkplek zal de komende jaren steeds meer
onder druk komen te staan. Vandaag zijn er reeds ‘shared desk’ pilootprojecten
binnen de FOD Financiën, bijvoorbeeld voor de regionale teams van het NCO,
en in de toekomst zullen begrippen als ‘connected employee’ en ‘telewerken’
(thuiswerken) ook binnen de FOD Financiën hun intrede doen.
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FOD Sociale Zekerheid of Fedict, het principe van thuiswerken of telewerken al
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structureel ingevoerd en kunnen medewerkers ervoor kiezen om een gedeelte van
de tijd van thuis uit te werken.
Het is duidelijk dat het invoeren van thuiswerken een veel breder initiatief is –
waarin de stafdienst P&O en de betrokken leidinggevenden ook hun rol moeten
opnemen – maar de stafdienst ICT zal de technologische middelen moeten
aanreiken die dit mogelijk maken.
Mobiliteit en ﬂexibiliteit zijn ook cruciaal om aan te sluiten op de veranderingen
die de FOD Financiën de komende 24 tot 36 maanden zal ondergaan met de
invoering van de nieuwe organisatiestructuur, de ingebruikname van nieuwe
toepassingen, de verhuis en de geplande consolidatie van gebouwen, …
Het is duidelijk dat de huidige benadering – waarbij wordt gewerkt met een vaste,
persoonlijke, desktopconﬁguratie als standaard – de komende jaren steeds minder
een gepast antwoord zal kunnen bieden op de behoeften van de organisatie. Een
vaste desktop staat immers haaks op de beoogde mobiliteit.
Elke medewerker van de FOD Financiën zal daarom op termijn standaard over een
notebook beschikken. Vanaf 2012 worden progressief alle werkposten systematisch
vervangen door notebooks (op het einde van hun economische levensduur, à rato
van ongeveer 6.000 posten op jaarbasis). Het gebruik van vaste werkposten wordt
de absolute uitzondering. Deze notebooks worden automatisch vervangen op het
einde van hun economische levensduur van 4 jaar.
Elke medewerker beschikt over een persoonlijk telefoonnummer. Dit nummer zal
dankzij de ‘soft-telefoon’ technologie bereikbaar zijn via de persoonlijke notebook,
die dankzij de bijgeleverde headset ook de persoonlijke telefoon wordt van de
medewerker. Dit betekent dat de medewerker ongeacht waar hij zich ook aanmeldt
op het netwerk van de FOD Financiën op dat nummer beschikbaar zal zijn!
Binnen MyWorkplace 2.0 wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de
telecommunicatie-aspecten zodat medewerkers op het terrein (bijvoorbeeld
tijdens een controle of inspectie) toegang kunnen hebben tot de systemen,
toepassingen en (op termijn) het originele dossier. Dankzij de scanning-projecten
zal elke medewerker op termijn toegang hebben tot alle documenten en dossiers
die hij nodig heeft om zijn kernopdrachten uit te voeren zonder daarom ook fysiek
op kantoor aanwezig te moeten zijn.
Alle gebouwen worden uitgerust met draadloze netwerken. Elke medewerker kan
zich binnen ieder gebouw aanmelden zonder daarvoor te moeten beschikken over
een fysieke aansluiting. Dit is ook belangrijk voor het gebruikerscomfort in het
kader van desk-sharing.
Het verzekeren van de mobiliteit van de medewerkers omvat niet enkel het
ter beschikking stellen van een notebook en het aanbieden van adequate
communicatiemogelijkheden. Een cruciaal aspect is het kunnen aanbieden van
een veilige toegang tot de diverse systemen en toepassingen die de medewerker
nodig heeft om zijn opdrachten te vervullen.
Op termijn zal moeten worden gestreefd naar toegankelijkheid van alle
toepassingen en van alle informatie die noodzakelijk is om op afstand zijn taken te
vervullen, net alsof men op kantoor aanwezig is.
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We voorzien op termijn desktop-virtualisatie voor alle interne gebruikers.
Desktop-virtualisatie biedt iedere gebruiker de optie om toegang te hebben tot
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zijn elektronische werkplek vanop eender welke werkpost. Ongeacht waar de
medewerker zich bevindt, heeft hij toegang tot de systemen en toepassingen
alsof hij op kantoor zou werken, ook als hij bijvoorbeeld zou aanmelden vanaf zijn
smartphone.
Dat biedt heel wat mogelijkheden voor nieuwe werkvormen (shared desk,
satellietwerken, thuiswerken, …) of voor medewerkers die op verplaatsing zijn
maar toegang behoeven tot hun toepassingen en gegevens (mobiele brigades,
controleteams, …). In combinatie met de toename van elektronische documenten
en dossiers, betekent dit ook heel wat meer mobiliteit voor de organisatie, wat in
het kader van de komende hervormingen een belangrijk voordeel kan zijn.

Door de interne ICT-processen te optimaliseren en af te stemmen op bewezen
goede praktijken (Cobit).
We streven binnen de stafdienst ICT naar de meest eﬃciëntie en doeltreﬀende
werkwijze om onze kernopdrachten uit te voeren en onze doelstellingen te
bereiken. Dat we onszelf en onze werking hierbij op geregelde tijdstip in vraag
moeten durven stellen, maakt daar logischerwijze deel van uit.
De nieuwe organisatiestructuur van de stafdienst ICT is a priori procesgericht. Een
gedeelte van de processen zijn reeds geoptimaliseerd. In een eerste fase werden
de processen voor de deﬁnitie van vereisten, de identiﬁcatie van alternatieve
oplossingen, het nazicht van de technologische en economische haalbaarheid, de
uitvoering van een risico analyse en een kosten-baten analyse en de beslissing om
de oplossing ‘zelf te ontwikkelen’ of ‘aan te kopen’ aangepakt.
Ook in 2012 zal er worden verder gewerkt om te kunnen verzekeren dat alle
bestaande processen geanalyseerd zijn en dat mogelijke procesverbeteringen zijn
geïdentiﬁceerd en geïmplementeerd. Het internationale Cobit framework vormt
het referentiekader voor deze oefening.
Tegelijkertijd worden de nodige stappen gezet om de performantie van onze
processen te objectiveren en een gedegen interne controle uit te bouwen.
Daartoe zullen binnen alle processen cruciale meetpunten en indicatoren worden
gedeﬁnieerd. Deze indicatoren moeten toelaten om onze processen te bewaken in
lijn met het COSO-model en de initiatieven inzake interne controle binnen de FOD
Financiën.
De automatische opvolging en een geautomatiseerd beheer van de ICT-omgeving
is zeker een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. De toename van het
aantal bedrijfskritische systemen en toepassingen, waarvan de gebruiksperiode
de klassieke kantooruren ruim overschrijdt, zal op termijn een doorgedreven
automatisering van de repetitieve taken noodzakelijk maken zodat de operatoren
zich vooral kunnen richten op de taken met een hoge toegevoegde waarde.

Door een permanente evaluatie van technologische vernieuwing en de
meerwaarde er van voor de organisatie en aansluitend de integratie er van
binnen de ICT-architectuur.
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De technologische evolutie en de geëvolueerde IT-dienstverlening bieden
eveneens bijkomende mogelijkheden om de kosteﬃciëntie en de ﬂexibiliteit
van de globale ICT-omgeving te optimaliseren. Een aantal ‘functionaliteiten’ zijn
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vandaag beschikbaar als (technologische) component die perfect binnen een SOAbenadering kunnen worden geïntegreerd.
De voorbije jaren is de keuze gemaakt om de ontwikkeling van de toepassingen te
realiseren binnen een groot, integraal, project. Die keuze was toen noodzakelijk
omdat er een enorme omschakeling van de sterk verouderde platformen en
systemen naar een nieuwe omgeving was, en tegelijkertijd de toepassingen en de
fundamenten moesten worden gebouwd.
Vandaag is ons uitgangspunt fundamenteel anders. De nadruk ligt nu op
uitbouwen en verrijken, op ﬂexibiliteit en aanpasbaarheid, … De verdere
ontwikkeling zal eerder worden gedragen door herbruikbare modules en ‘kleinere’
projecten, snel uitvoerbaar, met beter beheersbare risico’s en met minder
afhankelijkheid van de dienstverleners.
Deze werkwijze kan een snellere totstandkoming van een globale oplossing
mogelijk maken en past binnen onze ‘build or buy’ evaluatie-aanpak. In de
toekomst willen we binnen onze architectuur deze ﬂexibiliteit verankeren.
In 2012 starten we met een eerste project waarbij we de integratie van speciﬁeke
technologische componenten (die als dienst ‘in the cloud’ worden aangeboden) met
het oog op platformonafhankelijkheid beogen.
Deze aanpak moet ons toelaten om sneller en breder de e-government en
communicatieplatformen van de FOD Financiën af te stemmen op nieuwe
gebruikerstoestellen en -platformen met inbegrip van smartphones,
tabletcomputers, e.a. De integratie van nieuwe communicatieplatformen (Twitter,
Skype, SMS, …) als standaard component zullen bijkomend de toegankelijkheid
voor de burgers en de bedrijven verder verbeteren.

DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
Door de invoering van een aangepaste organisatiestructuur
In het kader van de modernisering van de FOD Financiën heeft de stafdienst ICT
zijn organisatiestructuur tegen het licht gehouden, net zoals ook binnen de rest
van de organisatie gebeurt.
Het resultaat is een gestroomlijnde organisatie die de basis vormt voor de
continue optimalisatie van de ICT- dienstverlening. Het nieuwe organogram van
de stafdienst ICT biedt de medewerkers, op de verschillende niveaus, de ruimte om
hun verantwoordelijkheid op te nemen.
De uitdaging zal er de komende jaren in bestaan om deze structuur te bemannen
met een voldoende aantal gekwaliﬁceerde medewerkers. Het HR-aspect moet de
komende jaren dan ook een bijzonder aandachtspunt zijn.
Rekening houdende met de spanning op de arbeidsmarkt en de daaruit
voortvloeiende arbeidsvoorwaarden die door de private sector worden geboden,
zal er alert moeten worden toegezien op het wervingsproces.
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Door de invoering van een integraal kwaliteitsbeleid.
Uit de permanente monitoring van de ICT-omgeving stellen we vast dat de oorzaak
van eventuele storingen vaak buiten de infrastructuur ligt. De oprichting van
het nieuwe departement ‘IT Quality Assurance’ binnen de stafdienst ICT en de
inrichting van een meer permanente testomgeving is dan ook een belangrijke
stap om de kwaliteit en de stabiliteit van de toepassingen te verhogen. Dit
nieuwe departement staat in voor een totale kwaliteitszorg, zowel inzake de
dienstverlening als inzake de afgeleverde toepassingen.
De komende jaren zal er nog meer nadruk worden gelegd op gestructureerde,
uitvoerige en multidisciplinaire testprocedures, en dit met een nauwe
betrokkenheid van en gedeelde verantwoordelijkheid met de Algemene
Administraties. De nieuwe afdeling Quality Assurance heeft hierin een bijzondere
rol te vervullen.
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. Nieuwe toepassingen zullen nog slechts in gebruik worden genomen
nadat enerzijds de functionele testen (met medewerking van de betrokken entiteit)
en anderzijds de stresstesten (technologische en performantie testen door de
stafdienst ICT) positief zijn afgerond.
In 2012 zal er een ‘risk and health analysis’ worden uitgevoerd op alle Microsoft
gebaseerde server platformen. Deze analyse zal worden uitgevoerd met externe
gespecialiseerde ondersteuning.

Door een afgestemd dienstenaanbod waarbij integraal gebruikerscomfort,
responsabilisering en duidelijke verantwoordelijkheden een centrale plaats
innemen.
De stafdienst ICT wil een dienstverlening bieden die in overeenstemming is met de
behoeften van de organisatie. Een integraal gebruikscomfort voor de eindgebruiker
en de responsabilisering van alle betrokkenen staan hierbij centraal.
De dienstbaarheid van alle medewerkers van de stafdienst ICT is de voorbije jaren
sterk toegenomen. We voorzien een aantal initiatieven om de klantgerichtheid
structureel verder uit te bouwen en te verankeren binnen de werking. Deze
initiatieven betreﬀen onze eigen processen, het structureel overleg en de rol van
de accountmanagers, het uitbreiden van de dienstverlening aan de eindgebruikers,
enz.
We willen onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen om een maximale
toegevoegde waarde aan onze klanten en gebruikers te kunnen bieden. De
accountmanagers spelen hierin een cruciale rol en dragen sterk bij om de
strategische afstemming tussen de strategie van de Algemene Administraties en
het ICT-beleid te verzekeren. Tegelijkertijd kunnen zij, vanuit onze technologische
alertheid en in nauwe samenwerking met het departement ICT-architectuur, aan
de organisatie technologische hefbomen voor vernieuwing aanreiken.
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Ten overstaan van alle klanten willen we onze dienstverlening duidelijk
omschrijven. In 2012 willen we een geactualiseerde, elektronische
dienstencatalogus beschikbaar stellen via het intranet, waarin de voorwaarden
en de verantwoordelijkheden van alle partijen precies worden afgebakend. Deze
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dienstencatalogus vormt de basis van duidelijke SLA’s die de stafdienst ICT ten
overstaan van zijn (interne en externe) klanten wil aangaan.
Ook ten overstaan van onze ‘klanten’ is responsabilisering belangrijk. Het is en
moet hun verantwoordelijkheid zijn om hun functionele behoeften te bepalen en
om de hen ter beschikking gestelde middelen optimaal aan te wenden.
Het welslagen van een (IT-) project hangt niet uitsluitend af van de kwaliteit en
ervaring van de projectleider. Als we de eigen projecten van de FOD Financiën
analyseren moeten we vaststellen dat het juist deﬁniëren van de functionele
behoeften een belangrijke succesfactor is maar tegelijk ook een zwakke schakel in
heel wat projecten.
Het streven naar ‘responsabilisering’ is echter geen alibi om hen niet bij te
staan, integendeel. Het verﬁjnen van de deﬁnitie van de zogenaamde ‘business
behoeften’ blijft een gezamenlijk, belangrijk, aandachtspunt voor de stafdienst ICT
en voor de dienst SCC. De aanstelling van een netwerk van ervaren en competente
business analisten vormt eveneens een belangrijke hefboom daarvoor.
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6.2.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart

RESULTAAT

van de FOD Financiën
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R2

R3

Compliance,
toezicht &
handhaving

Informatie
ter beschikking
stellen

Financiering

PROCES

9

9
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P2

P3

HRM

Bedrijfsprocessen

Meting &
opvolging

INNOVATIE

KWALITEIT

9

9

9

K1

K2

K3

Goede
regelgeving

Multikanaal
diensten

Rechtszekerheid
& Privacy

I1

I2

Kennisbeheer

Organisatieontwikkeling

9
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1: Toezicht en handhaving
✓ Actieve deelname aan de afwerking van de geïntegreerde toepassing met
respect voor het sponsorschap van de Algemene Administraties
✓ Verder uitbouwen van de geautomatiseerde monitoring van de systemen en
toepassingen
✓ Jaarlijkse testen “disaster recovery”
✓ Integratie van speciﬁeke technologische componenten ‘in the cloud’ met het
oog op platformonafhankelijkheid.
 R2: Informatie ter beschikking stellen
✓ Verder uitbouwen technologisch platform en standaarden voor
gegevensuitwisseling
✓ Ontplooien van een brugfunctie tussen internationale actoren, nationale
actoren en de Gewesten inzake gegevensuitwisseling
✓ Een doeltreﬀende ICT-architectuur deﬁniëren en uitbouwen, ook inzake
datastructuur
 P1: HRM
✓ Professionaliseren van het middenkader (gerichte opleiding en coaching)
✓ Verzekeren van de nodige personele middelen, hetzij via tewerkstelling
hetzij via externe sourcing
✓ Verzekeren van de nodige (technische) opleidingen i.f.v. rol en functie binnen
de nieuwe structuur
✓ Responsabilisering van alle medewerkers op basis van ontwikkelcirkels
✓ Aangepaste bureauticastrategie met meer focus op notebooks
✓ Implementeren van technologisch platform voor telewerk (incl. evaluatie en
desgevallend installatie van een virtuele desktop omgeving)
 P2: Bedrijfsprocessen
✓ Implementeren van Cobit framework: analyse van bestaande processen,
implementatie van procesverbetering en procesafstemming
✓ Deﬁnitie en beheer van de kritieke processen binnen BPM
✓ Deﬁniëren van een integraal kwaliteitsplan
✓ Implementatie van een structurele testomgeving in functie van
doorgedreven acceptatietesten
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✓ Opmaak van een duidelijke dienstencatalogus en SLA’s
✓ In productie stellen van nieuw intranet in functie van transparantie in
dienstverlening en aanreiken van elektronische ondersteuning
 P3: Meting en opvolging
✓ Uitbouw monitoring van alle kritieke systemen en toepassingen
✓ Deﬁniëren en opvolgen van risico-indicatoren binnen de kritieke processen
✓ Aanduiden van verantwoordelijke binnen iedere afdeling voor de opvolging
van de KPI’s
 I1: Kennisbeheer
✓ Verzekeren van standaard documentatie betreﬀende alle systemen,
toepassingen, fundamenten en standaarden
✓ Uitbouwen van een online kennisbibliotheek binnen het intranet
 I2: Organisatieontwikkeling
✓ Invoeren van de nieuwe organisatiestructuur en toekennen van deﬁnitief
functieproﬁel en rol aan alle medewerkers
✓ Oprichten van Quality Assurance afdeling
✓ Aanstellen van een accountmanager voor elke entiteit
✓ Implementeren account review comité
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6.3.

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

6.3.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?

De Stafdienst Budget en Beheerscontrole stelt de begroting op en voert de
boekhouding voor de FOD Financiën.
Daarnaast levert de stafdienst relevante beheersinformatie aan die een eﬃciënt
en eﬀectief gebruik van de middelen mogelijk maakt en zij oefent hierop
toezicht uit.

6.3.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

De Stafdienst Budget en Beheerscontrole staat ten dienste van de Algemene
Administraties 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 entiteiten van de FOD Financiën worden
gegarandeerd.

6.3.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
De strategische doelstellingen van de FOD Financiën dienen als vertrekpunt voor
de opmaak van een ambitieus en realiseerbaar strategisch plan voor de periode
2012-2017. Deze 3 strategische doelstellingen, geformuleerd door het Directiecomité
van de FOD Financiën, worden vertaald naar doelstellingen die door de entiteit op
middellange en lange termijn moeten worden gerealiseerd.
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Tegen 2017 wil de Stafdienst Budget en Beheerscontrole
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen verhogen door:
a. De Stafdienst B&B streeft naar de implementatie van “integraal sturen”
waarbij de verschillende managementniveaus met een beheerscyclus
werken waarin de cycli betreﬀende beleid, budget, personeelsplan, ICT,
logistiek, ontwikkelcirkels en interne controle geïntegreerd zijn, waardoor
de beheerscontrole een managementmethodologie is binnen de FOD
Financiën met een duidelijke meerwaarde gericht op het uitvoeren van de
strategie.
b. De Stafdienst B&B faciliteert de implementatie van een systeem voor
interne controle binnen elke dienst, gedragen door een uniforme
methodologie.
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren door:
a. De Stafdienst B&B streeft naar een zo hoog mogelijke eﬃciëntie o.a. door
de implementatie van een kwaliteitsvolle begroting via de geleidelijke
overgang van een inputbegroting naar een outputbegroting, wat
resulteert in een geïntegreerde budgettaire cyclus die gestroomlijnd
verloopt.
b. De Stafdienst B&B streeft naar een volledig geïntegreerd ﬁnancieel
systeem en ontwikkelt de nodige competenties om dat systeem
autonoom te beheren.
c. De Stafdienst B&B bouwt - via een gefaseerde aanpak - de analytische
boekhouding uit tot een performante tool voor de onderbouw van
een kwaliteitsvolle begroting en de aanlevering van andere ﬁnanciële
managementinformatie op verschillende niveaus.
d. De Stafdienst B&B wil al haar processen onder controle houden en
concretiseert dat via welbepaalde operationele doelstellingen waarvan de
opvolging gebeurt via de operationele management rapportering.
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
de focus van de dienstverlening van de stafdienst B&B is uitsluitend gericht op
“interne” klanten
a. De Stafdienst B&B werkt klantgericht en bouwt daartoe (1) een kennis- en
een adviescentrum op dat zich richt op advies en controle ten behoeve
van een uit te bouwen budgettair netwerk, en (2) een expertisecentrum
inzake boekhouding voor advies en certiﬁcatie.
b. De Stafdienst B&B wil een uniek aanspreekpunt zijn inzake de
ontwikkeling van meetinstrumenten en kwantitatieve en kwalitatieve
analyses en biedt alle ondersteuning aan de respectievelijke entiteiten/
stafdiensten.
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Concrete invulling van de doelstellingen
DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID verhogen.
B&B – SD5: De Stafdienst B&B streeft naar de implementatie van “integraal
sturen” waarbij de verschillende managementniveaus met een beheerscyclus
werken waarin de cycli betreﬀende beleid, budget, personeelsplan, ICT,
logistiek, ontwikkelcirkels en interne controle geïntegreerd zijn, waardoor de
beheerscontrole een managementmethodologie is binnen de FOD Financiën met
een duidelijke meerwaarde gericht op het uitvoeren van de strategie.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaar geconcretiseerd door het uitvoeren van volgende initiatieven:
➢ Tegen eind 2012 voor de piloten D&A en AAPD de beheerscyclus (t.e.m. niveau
N-3) met de budgetcyclus en de personeelscyclus te integreren
➢ Tegen eind 2013 voor de overige Algemene Administraties en Stafdiensten de
beheerscyclus (t.e.m. niveau N-3) met de budgetcyclus en de personeelscyclus te
integreren
➢ Tegen eind 2013 voor de piloten D&A en AAPD de beheerscyclus (t.e.m. niveau
N-3) met twee cycli (keuze uit: ICT, beleidscyclus, ontwikkelcirkels en intern
controlesysteem) te integreren
➢ Tegen eind 2014 voor de overige Algemene Administraties en Stafdiensten de
beheerscyclus (t.e.m. niveau N-3) met de twee cycli (zie SO1-OD2) te integreren
➢ Tegen eind 2014 voor de piloten D&A en AAPD de beheerscyclus (t.e.m. niveau
N-3) met de twee resterende cycli (zie SO1-OD2) te integreren
➢ Tegen eind 2015 voor de overige Algemene Administraties en Stafdiensten de
beheerscyclus (t.e.m. niveau N-3) met de twee cycli (zie SO1-OD3) te integreren
➢ Streven naar een Geïntegreerd Masterplan
➢ Beheerscyclus op N-niveau uittekenen
➢ De cellen beheerscontrole PM_BUCA000128 operationaliseren
➢ De beheerscyclus binnen B&B uitvoeren
➢ In het kader van de beheerscyclus binnen B&B het Management ondersteunen
➢ Professionele werking binnen de Afdeling Beheerscontrole bewaken
B&B – SD7: De Stafdienst B&B faciliteert de implementatie van een
interne controlesysteem binnen elke dienst, gedragen door een uniforme
methodologie.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaar geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
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➢ De afstemmingsvergadering ‘interne controle’ van de Voorzitter met het
management planmatig opvolgen
➢ Jaarverslag interne controle tijdig opmaken
➢ Management in het kader van Interne Controle binnen B&B ondersteunen
➢ Tegen eind 2012: een uniform intern controle systeem met uitgevoerde
analyse op kernprocessen en het bepalen van corresponderende bestaande
controlemaatregelen voor alle Algemene Administraties en Stafdiensten
uitbouwen
➢ Tegen eind 2012: de jaarlijkse zelfevaluatie van de controleomgeving van de FOD
Financiën uitvoeren
➢ Tegen eind 2013: in het kader van het uniform intern controlesysteem nieuwe
controlemaatregelen voor de kernprocessen van alle Algemene Administraties
en Stafdiensten uitbouwen
➢ Tegen eind 2014: de jaarlijkse actualisatie van risico’s en controlemaatregelen
voor de kernprocessen aanvangen

DOELSTELLING 2: De EFFICIËNTIE verbeteren.
B&B – SD1: De Stafdienst B&B streeft naar een zo hoog mogelijke eﬃciëntie o.a.
door de implementatie van een kwaliteitsvolle begroting via de geleidelijke
overgang van een inputbegroting naar een outputbegroting, wat resulteert in
een geïntegreerde budgettaire cyclus die gestroomlijnd verloopt.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaar geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
➢ De begrotingsvoorstellen voor de FOD Financiën tijdig opmaken
➢ Uitbouwen van een netwerk van budgettaire correspondenten
➢ Opstellen van een kwaliteitsvolle verantwoording
➢ Integratie van analytische informatie voor het budget
B&B – SD4: De Stafdienst B&B streeft naar een volledig geïntegreerd ﬁnancieel
systeem waarbij parallelle systemen zoveel mogelijk worden vermeden en
ontwikkelt de nodige competenties om dat systeem autonoom te beheren.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaar geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
➢ Project elektronische scanning facturen opstarten
➢ Fedcom Uitbreiding (Stimer, PLDA, VAB) uitvoeren
➢ Projecten “AP interface vervolging - en gedingkosten” uitvoeren
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➢ Project “E-budget - Indienen van de begrotingsvoorstellen via te ontwikkelen
informatica-toepassing” uitvoeren
➢ Stabilisatie Fedcom: werkprocedures formuleren
➢ Procesbeheer ondersteunen
➢ Financiële/ management rapporten uitwerken
➢ Fedcom aan andere subsystemen koppelen
B&B – SD3: De Stafdienst B&B bouwt - via een gefaseerde aanpak - de
analytische boekhouding uit tot een performante tool voor de onderbouw
van een kwaliteitsvolle begroting en de aanlevering van andere ﬁnanciële
managementinformatie op verschillende niveaus.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaren geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
➢ Concrete implementatie van de analytische boekhouding en uitwerken van een
ﬁnanciële en kostprijs rapportering
➢ Verdieping van de toepassing van de analytische boekhouding in functie van
nieuwe systemen
➢ Integratie van analytische informatie voor het budget
B&B – SD8: De Stafdienst B&B wil al haar processen onder controle houden en
concretiseert dat via welbepaalde operationele doelstellingen waarvan de
opvolging gebeurt via de operationele management rapportering.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaren geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
➢ Monitoren doorlooptijd van de facturen
➢ Uitvoeren van de rapporteringen (ﬁnancieel en management)
➢ Uitvoeringsrapportering maken over de begrotingen
➢ Uitvoeren analyse grote uitgaven posten
➢ Uitvoeren projectbeheer
➢ Procesbeschrijving B&B opmaken via BPM

DOELSTELLING 3: Het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
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B&B – SD2: De Stafdienst B&B werkt klantgericht en bouwt daartoe (1) een
kennis- en een adviescentrum op dat zich richt op advies en controle ten
behoeve van een uit te bouwen budgettair netwerk, en (2) een expertisecentrum
inzake boekhouding voor advies en certiﬁcatie.
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Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaren geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
➢ Opbouwen expertise budget beheerders
➢ Actieve adviesverlening aan het budgettaire netwerk
➢ Oprichten en uitbreiden Fedcom Fin School
➢ Opbouwen van competenties voor boekhoudkundige certiﬁcatie
➢ Uitvoeren certiﬁcatie
B&B – SD6: De Stafdienst B&B wil een uniek aanspreekpunt zijn inzake de
ontwikkeling van meetinstrumenten en kwantitatieve en kwalitatieve analyses
en biedt alle ondersteuning aan de respectievelijke Algemene Administraties/
Stafdiensten.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst B&B wordt in de loop van de
komende vijf jaar geconcretiseerd door volgende initiatieven uit te voeren:
➢ Uitvoeren programma MISSISSIPPI: de meetinstrumenten zijn opgeladen voor
de 15de van de maand en kunnen eﬀectief gebruikt worden (zijn beschikbaar)
➢ Het uitvoeren van de geplande projecten in het kader van MISSISSIPPI
(overheidsopdracht MCT Management Control Tools) PM_BUCA000119
➢ Deﬁniëren en capteren van de nieuwe behoeften
➢ Uitwerken van kwantitatieve en kwalitatieve analyses
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6.3.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de
strategische kaart van de FOD Financiën
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 P1: HRM
✓ Managementondersteuning voor PP 2012-v (analyse behoeften inzake
wervingen, bevorderingen en opleidingsplannen)
✓ Professionele werking binnen Afdeling Beheerscontrole bewaken
 P2: Bedrijfsprocessen
✓ Integratie van analytische informatie voor het budget
✓ Concrete implementatie van de analytische boekhouding en uitwerken
ﬁnanciële en kostprijs rapportering
✓ Verdieping van de toepassing van de analytische boekhouding in functie van
nieuwe systemen
✓ Integratie van analytische informatie voor het budget
•
•
•
•

Project elektronische scanning facturen opstarten
Fedcom Uitbreiding (Stimer, PLDA, VAB)
Projecten “AP interface vervolging - en gedingkosten”
Project “E-budget - Indienen van de begrotingsvoorstellen via te
ontwikkelen informaticatoepassing” opstarten
• Stabilisatie Fedcom: formuleren van werkprocedures
• Procesbeheer ondersteunen
• Koppeling Fedcom met andere subsystemen
 P3: Meting en opvolging
✓ Begrotingsvoorstellen 2013 FOD Fin tijdig opmaken
✓ Opstellen van een kwaliteitsvolle verantwoording
✓ Uitwerken ﬁnanciële/management rapporten
✓ Tegen eind 2012 integreren de piloten D&A en AAPD de beheerscyclus (t.e.m.
niveau N-3) met de budgetcyclus en de personeelscyclus
✓ Tegen eind 2013 integreren de overige Algemene Administraties en
Stafdiensten de beheerscyclus (t.e.m. niveau N-3) met de budgetcyclus en de
personeelscyclus
✓ Tegen eind 2013 integreren de piloten D&A en AAPD de beheerscyclus (t.e.m.
niveau N-3) met twee cycli (keuze uit: ICT, beleidscyclus, ontwikkelcirkels en
intern controlesysteem)
✓ Tegen eind 2014 integreren de overige Algemene Administraties en
Stafdiensten de beheerscyclus (t.e.m. niveau N-3) met de twee cycli (zie SO1OD2)
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✓ Tegen eind 2014 integreren de piloten D&A en AAPD de beheerscyclus (t.e.m.
niveau N-3) met de twee resterende cycli (zie SO1-OD2)

>

<
✓ Tegen eind 2015 integreren de overige Algemene Administraties en
Stafdiensten de beheerscyclus (t.e.m. niveau N-3) met de twee cycli (zie SO1OD3)
✓ Streven naar een Geïntegreerd Masterplan
✓ Beheerscyclus op N-niveau uittekenen
✓ Uitvoering van de beheerscyclus binnen B&B
✓ Management ondersteunen in het kader van de beheerscyclus binnen B&B
✓ MISSISSIPPI: de meetinstrumenten zijn opgeladen voor de 15de van de
maand en kunnen eﬀectief gebruikt worden (zijn beschikbaar)
✓ Het uitvoeren van de geplande projecten in het kader van MISSISSIPPI
(overheidsopdracht MCT Management Control Tools) PM_BUCA000119
✓ Deﬁniëren en capteren van de nieuwe behoefte
✓ Uitwerken van kwantitatieve en kwalitatieve analyses
✓ Interne controle: planmatig opvolgen van de afstemmingsvergaderingen
‘interne controle’ van de Voorzitter met het management
✓ Interne controle: jaarverslag interne controle is tijdig opgemaakt
✓ Management ondersteunen in het kader van Interne Controle binnen B&B
✓ Tegen eind 2012 een uniform interne controle systeem met uitgevoerde
analyse op kernprocessen en het bepalen van corresponderende bestaande
controlemaatregelen voor alle Algemene Administraties en Stafdiensten
✓ Tegen eind 2012 is de jaarlijkse zelfevaluatie van de controleomgeving van de
FOD Financiën uitgevoerd
✓ Tegen eind 2013 het uitbouwen van het uniform interne controle systeem
met nieuwe controlemaatregelen voor de kernprocessen van alle Algemene
Administraties en Stafdiensten
✓ Tegen eind 2014 de jaarlijkse actualisatie aanvangen van risico’s en
controlemaatregelen voor de kernprocessen
✓ Monitoren doorlooptijd van de facturen
✓ Uitvoering van de rapporteringen (ﬁnancieel en management)
✓ Uitvoeringsrapportering over de begrotingen
✓ Analyse grote uitgaven posten uitvoeren
✓ Projectbeheer uitvoeren
✓ Procesbeschrijving B&B opmaken via BPM
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 I1: Kennisbeheer
✓ Uitbouwen van een netwerk van budgettaire correspondenten
✓ Opbouwen expertise budgetbeheerders
✓ Actieve adviesverlening aan het budgettaire netwerk
✓ Oprichten en uitbreiden Fedcom Fin School
✓ Opbouwen van competenties voor boekhoudkundige certiﬁcatie
✓ Uitvoeren certiﬁcatie
 I2: Organisatieontwikkeling
✓ Operationaliseren van de cellen beheerscontrole PM_BUCA000128
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6.4.

Stafdienst Logistiek

6.4.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?

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 en een globale aanpak van Facility
Management;
➢ Eﬀectieve, eﬃciënte en rechtmatige aankopen;
➢ Snelle en kwaliteitsvolle vertalingen en drukwerken;
➢ Een eﬀectief en eﬃciënt ﬂeetmanagement.

6.4.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

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’.

6.4.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
De strategische doelstellingen van de FOD Financiën dienen als vertrekpunt voor de
opmaak van een ambitieus en realiseerbaar strategisch plan voor de periode 20122017. Deze 3 strategische doelstellingen, geformuleerd door het Directiecomité van
de FOD Financiën, worden vertaald naar 7 strategische doelstellingen die door de
entiteit op middellange en lange termijn moeten worden gerealiseerd.
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Tegen 2017 wil de Stafdienst Logistiek
1. de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen - verhogen, door:
a. te streven naar het professionaliseren van de logistieke organisatie en
dienstverlening gebaseerd op drie assen : “onze mensen”, “onze cultuur”
en “onze prestaties” (4).
2. de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare
middelen - verbeteren, door:
a. een aankoopbeleid voeren en een klantgerichte en performante
aankoopdienst beogen die daadwerkelijk “aankoopt” en de toepassing
van de procedure van de overheidsopdrachten overstijgt en daarmee de
“purchasing power” van de FOD optimaal aanwendt; alleen of in grotere
samenwerkingsverbanden op (federaal) niveau (2).
b. te streven naar een eﬀectief en eﬃciënt ﬂeetmanagement (6).
c. verschillende tools te implementeren, te operationaliseren en – waar
mogelijk – te integreren om haar dagelijkse werking te optimaliseren (FIS,
e-catalogue, contract lifecycle management, dbase ﬂeetmanagement) (7).
3. het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren, door:
a. te streven naar een comfortabele, herkenbare, gerationaliseerde en
klantgerichte huisvesting voor de entiteiten van de FOD Financiën en een
globale aanpak van Facility Management (1).
b. te komen tot een gemeenschappelijke drukkerij Fedopress die zich
ontwikkelt tot de enige drukkerij voor de federale overheid (3).
c. snelle en kwaliteitsvolle vertalingen te beogen (5).

Concrete invulling van de doelstellingen
DOELSTELLING 1: de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we
onze doelstellingen behalen - verhogen.
SL - SD4: streven naar het professionaliseren van de logistieke organisatie en
dienstverlening gebaseerd op drie assen : “onze mensen”, “onze cultuur” en
“onze prestaties”
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst Logistiek wordt in de loop van de
komende 5 jaar geconcretiseerd door:
➢ Het professionaliseren van het SL personeel via het opstellen en uitvoeren van
een jaarlijks opleidingsplan SL (corebusiness SL)(I1);
➢ Initiatieven te nemen om te komen tot een gestabiliseerde organisatie met
professionele en toegewijde medewerkers die alle logistieke functies afdekken,
aangepast aan de structuur van de Stafdienst Logistiek. Daarnaast wordt de
nodige aandacht geschonken aan carrièreontplooiing en het logistiek statuut
(afhankelijk van de reglementering)(P1);
➢ Initiatieven te nemen om de prestaties op te volgen met het oog op de
verbetering van de kwaliteit (P3);
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➢ Initiatieven te nemen om aan te tonen dat de Stafdienst Logistiek doeltreﬀend
werkt, en dat op basis van een beheerscyclus waarin de doelstellingen
cijfermatig worden opgevolgd (P3);
Voor hierboven vermelde initiatieven worden jaarlijks smart gedeﬁnieerde
operationele doelstellingen bepaald n.a.v. de opmaak van de jaarlijkse operationele
plannen.

DOELSTELLING 2: de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van
onze beschikbare middelen - verbeteren.
SL – SD 2: “Een aankoopbeleid voeren en een klantgerichte en performante
aankoopdienst beogen die daadwerkelijk “aankoopt” en de toepassing
van de procedure van de overheidsopdrachten overstijgt en daarmee de
“purchasing power” van de FOD optimaal aanwendt; alleen of in grotere
samenwerkingsverbanden op (federaal) niveau (2).”
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst Logistiek wordt in de loop van de
komende 2 jaar geconcretiseerd door:
➢ Professionalisering van de dienst (I2)
➢ Verbeteren en delen van de expertise in de aankoopdomeinen (I1);
➢ Deﬁnitie van de noodzakelijke proﬁelen in de diverse functies (P1);
➢ Uitbouw van een coherente en speciﬁeke vormingsstrategie en omkadering (I1);
➢ Uitwerken van individuele vormingsplannen, tools en coaching (I1);
➢ Monitoring doorlooptijden documenten (P3);
➢ en binnen de 5 jaar door: het waarborgen van de juridische zekerheid op het
vlak van overheidsopdrachten (I2);
Voor hierboven vermelde initiatieven worden jaarlijks smart gedeﬁnieerde
operationele doelstellingen bepaald n.a.v. de opmaak van de jaarlijkse operationele
plannen.
Voor 2012 vertaalt zich dit reeds in volgende operationele doelstellingen (zie
operationeel plan 2012) (enkel OD’s opgevolgd in de BR en projecten):
➢ Operationaliseren logistieke antennes en professionele logistieke cellen (I2)
(project);
➢ Planning van de aankopen maximaal respecteren (P3);
➢ Productiviteit eigen poetspersoneel verhogen + behoud kwaliteit (P3);
➢ Assistentie verlenen bij de kanteling (P1);
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SL – SD 6: “Streven naar een eﬀectief en eﬃciënt ﬂeetmanagement.”
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst Logistiek wordt in de loop van de
komende 2 jaar geconcretiseerd door:
➢ Een opportuniteitsanalyse te maken: aankoop – leasing wagens (P2);
➢ Initiatieven te nemen om Fleet uit te bouwen tot een unieke en enige dienst
Fleet voor de Fod Fin (I2);
➢ Het operationaliseren van de software ﬂeetmanagement;
➢ Binnen de 3 jaar door: schaalvoordelen te genereren via het opstellen van
raamcontracten (onderhoud en herstellingen, ...) en mits duidelijke afspraken
met de stakeholders (o.a. de Douane) (P2);
➢ Binnen de 5 jaar door: te streven naar duurzame ontwikkeling (x% van het
wagenpark is ecologisch en duurzaam in aankoop en verbruik tegen 2017)(I2);
Voor hierboven vermelde initiatieven worden jaarlijks “SMART” gedeﬁnieerde operationele doelstellingen bepaald n.a.v. de opmaak van de jaarlijkse operationele plannen.
Voor 2012 vertaalt zich dit reeds in volgende operationele doelstellingen (zie
operationeel plan 2012) (enkel OD’s opgevolgd in de BR en projecten):
➢ Uittekenen van de basisprocessen ﬂeetmanagement (P2) (project);
➢ Evaluatie en implementatie software ﬂeetmanagement (P2);
SL – SD 7: “Verschillende tools implementeren, operationaliseren en – waar
mogelijk – integreren om haar dagelijkse werking te optimaliseren (FIS,
e-catalogue, contract lifecycle management, dbase ﬂeetmanagement)”.
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst Logistiek wordt in de loop van de
komende 3 jaar geconcretiseerd door:
➢ Initiatieven te nemen om het huidige FMIS te monitoren en te evalueren (P3);
➢ Er over te waken dat er systematisch aandacht geschonken wordt aan integratie
van de verschillende tools (P2);
Voor hierboven vermelde initiatieven worden jaarlijks smart gedeﬁnieerde
operationele doelstellingen bepaald n.a.v. de opmaak van de jaarlijkse operationele
plannen.
Voor 2012 vertaalt zich dit reeds in volgende operationele doelstellingen (zie
operationeel plan 2012) (enkel OD’s opgevolgd in de BR en projecten):
➢ Project contract lifecycle management (contractmanagement) (P2);
➢ Medewerking verlenen aan de codiﬁcatie van gebouwen bij de verdere uitbouw
van de analytische boekhouding;
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➢ Opportuniteitsanalyse om de NEN 2767 norm en bijhorende software te
implementeren;
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DOELSTELLING 3: het niveau van DIENSTVERLENING verbeteren.
SL – SD1: “Streven naar een comfortabele, herkenbare, gerationaliseerde en
klantgerichte huisvesting voor de entiteiten van de FOD Financiën en een
globale aanpak van “Facility Management”.”
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst Logistiek wordt in de loop van de
komende 3 jaar geconcretiseerd door:
➢ Initiatieven te nemen om de veiligheid van de gebouwen te garanderen via de
verdere implementatie van toegangscontroles (koppeling toegangscontroles en
tijdsregistratie enkel in de grote gebouwen) (P2);
➢ Binnen de 5 jaar door:
✓ Ervoor te zorgen dat alle (of x aantal) vestigingen van de FOD Financiën
beschikken over functioneel en ergonomisch meubilair en materieel dat
recenter is dan 5 (10) jaar (I2);
✓ Erover te waken dat systematisch gevolg gegeven wordt aan de
aanbevelingen van IDPBW (voor zover dat men dat zelf onder controle heeft);
✓ Initiatieven te nemen om het imago van de FOD Financiën en de Stafdienst
Logistiek verder uit te bouwen via een verbeterde herkenbaarheid en door de
ontwikkeling van een logo en uniforme signalisatie van de gebouwen (I2);
✓ Duurzame ontwikkeling na te streven waarbij elke afdeling minimum 1
project deﬁnieert voor duurzame ontwikkeling (bv. lager energieverbruik)
(I2);
✓ Het aantal gebouwen jaarlijks te doen dalen (aantal of %) met als einddoel
zo weinig mogelijk gebouwen tegen eind 2017;
Voor hierboven vermelde initiatieven worden jaarlijks smart gedeﬁnieerde
operationele doelstellingen bepaald n.a.v. de opmaak van de jaarlijkse operationele
plannen.
Voor 2012 vertaalt zich dit reeds in volgende operationele doelstellingen (zie
operationeel plan 2012) (enkel OD’s opgevolgd in de BR + projecten):
➢ Project VOIP camerabewaking/videosurveillance ism ICT (I2);
➢ Professionaliseren van de leveranciersrelatie Regie der Gebouwen: uitwerken en
ﬁnaliseren samenwerkingsprotocol RdG – Fod Fin;
➢ Reshuﬄing Noga en Finto inclusief parking en parkingbeheer;
➢ Verbetering van de beveiliging van de in- en uitgangen van de gebouwen;
➢ Harmonisatie inzake de conciërgethematiek.
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SL – SD 3 : “Te komen tot een gemeenschappelijke drukkerij Fedopress die zich
ontwikkelt tot de enige drukkerij voor de federale overheid.”
Deze strategische doelstelling van de Stafdienst Logistiek wordt in de loop van de
komende 5 jaar geconcretiseerd door:
➢ Initiatieven te nemen om eﬀectief uit te groeien tot de enige drukkerij voor de
federale overheid (I2);
➢ Marketingacties te ondernemen en prospectie uit te voeren met als doelstelling
het klantenbestand van Fedopress uit te breiden (“iedereen tijdig en correct
bedienen”) (I2);
Voor hierboven vermelde initiatieven worden jaarlijks smart gedeﬁnieerde
operationele doelstellingen bepaald n.a.v. de opmaak van de jaarlijkse operationele
plannen.

SL – SD 5: “Snelle en kwaliteitsvolle vertalingen beogen.”
Deze strategische doelstelling bestaat uit de bestendiging van de huidige service,
dus status quo eind 2017. Er worden met andere woorden geen speciﬁeke acties
voorzien.
We moeten erover waken dat de budgetten voor externe vertalingen optimaal
aangewend worden.
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6.4.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 P1: HRM
✓ Initiatieven te nemen om te komen tot een gestabiliseerde organisatie
met professionele en toegewijde medewerkers die alle logistieke functies
afdekken, aangepast aan de structuur van de Stafdienst Logistiek. Daarnaast
wordt de nodige aandacht geschonken aan carrièreontplooiing en het
logistiek statuut (afhankelijk van de reglementering);
✓ Deﬁniëren van de vereiste proﬁelen voor de verschillende functies;
 P2: Bedrijfsprocessen
✓ Een opportuniteitsanalyse maken: aankoop – leasing wagens;
✓ Schaalvoordelen genereren via het opstellen van raamcontracten
(onderhoud en herstellingen, ...) door middel van duidelijke akkoorden met
de betrokken partijen (o.a. de Douane)
✓ Er over waken dat er systematisch aandacht geschonken wordt aan de
integratie van de verschillende tools;
✓ Opportuniteitsanalyse om de NEN 2767 norm en bijhorende software te
implementeren;
✓ Medewerking verlenen aan de codiﬁcatie van gebouwen bij de verdere
uitbouw van de analytische boekhouding;
✓ Initiatieven nemen om de beveiliging van de gebouwen te garanderen via de
verdere implementatie van toegangscontroles;
 P3: Meting en opvolging
✓ Initiatieven nemen om de prestaties op te volgen met het oog op de
verbetering van de kwaliteit;
✓ Initiatieven nemen om aan te tonen dat de Stafdienst Logistiek doeltreﬀend
werkt, en dat op basis van een beheerscyclus waarin de doelstellingen
cijfermatig worden opgevolgd;
✓ Initiatieven nemen om het huidige FMIS te monitoren en te evalueren;
✓ Er over waken dat systematisch gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen
van IDPBW (voor zover dat men dat zelf onder controle heeft);
✓ Monitoring doorlooptijden documenten;
 I1: Kennisbeheer
✓ Uitbouw van een coherente en speciﬁeke vormingsstrategie en omkadering;
✓ Het professionaliseren van het SL personeel via het opstellen en uitvoeren
van een jaarlijks opleidingsplan SL (corebusiness);
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✓ Verbeteren en delen van de expertise in de aankoopdomeinen;
 I2: Organisatieontwikkeling
✓ Professionaliseren van de dienst AMP;
✓ Juridische rechtszekerheid inzake overheidsopdrachten;
✓ Initiatieven nemen om Fleet uit te bouwen tot een unieke en enige dienst
Fleet voor de FOD Financiën;
✓ Streven naar duurzame ontwikkeling (x % van het wagenpark is ecologisch
en duurzaam in aankoop en verbruik tegen 2017);
✓ Ervoor zorgen dat alle (of x aantal) vestigingen van de FOD Financiën
beschikken over functioneel en ergonomisch meubilair en materieel dat
recenter is dan 5 (10) jaar;
✓ Initiatieven nemen om het imago van de FOD Financiën en de Stafdienst
Logistiek verder uit te bouwen via een verbeterde herkenbaarheid en door de
ontwikkeling van een logo en uniforme signalisatie van de gebouwen;
✓ Duurzame ontwikkeling nastreven waarbij elke afdeling minimum 1 project
deﬁnieert voor duurzame ontwikkeling (bv. lager energieverbruik);
✓ Het aantal gebouwen jaarlijks doen dalen (aantal of %) met als einddoel zo
weinig mogelijk gebouwen tegen eind 2017;
✓ Initiatieven nemen om eﬀectief uit te groeien tot de enige drukkerij voor de
federale overheid;
✓ Marketingacties ondernemen en prospectie uitvoeren met als doelstelling
het klantenbestand van Fedopress uit te breiden (“iedereen op adequate
wijze bedienen binnen de vooropgestelde termijn”);
✓ Reshuﬄing Noga en Finto inclusief parking en parkingbeheer;
✓ Verbetering van de beveiliging van de in- en uitgangen van de gebouwen;
✓ Harmonisatie inzake de conciërgethematiek.
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6.5.

Diensten van de Voorzitter

6.5.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?

1. We ondersteunen het management en de dagelijkse werking van de FOD
Financiën.
2. We bewaken en ondersteunen de bescherming en de integriteit van de
persoonsgegevens.
3. We zijn het eerste contactpunt tussen burger en administratie en verzorgen
de coördinatie en het beheer van de verschillende dienstverleningskanalen.
4. We stimuleren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
in de organisatie.
5. We coördineren en verzekeren de contacten en het voorafgaand overleg met
alle betrokken overheden inzake de gewestelijke ﬁscaliteit.
6. We ondersteunen de organisatie in het documenteren en het behoud van de
knowhow binnen de FOD Financiën.
7. We ondersteunen de Voorzitter en het Directiecomité bij het deﬁniëren
van de organisatie- en moderniseringsstrategie en het opvolgen van de
uitvoering ervan.
8. We verzekeren de coördinatie in het kader van de projectwerking.
9. We verzekeren de coördinatie in het kader van Business Procesmanagement.
10. We omkaderen communicatie-initiatieven en sturen deze aan.

De diensten van de Voorzitter van het Directiecomité, en de dienst
Gegevensbescherming in het bijzonder, ondersteunen het management
en de dagelijkse werking van de FOD Financiën inzake de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming. De dienst
Gegevensbescherming dient als centraal aanspreekpunt tussen de FOD Financiën
en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
De dienst MKDV coördineert en beheert de verschillende dienstverleningskanalen.
MKDV is er ter ontlasting van de administraties, zodat die zich nog beter kunnen
focussen op hun kerntaken.
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De dienst Duurzame Ontwikkeling stimuleert niet enkel een duurzame attitude bij
het personeel en zijn werkzaamheden, maar poogt tevens de FOD Financiën uit te
bouwen tot een maatschappelijk verantwoorde overheidsdienst. Hiervoor dient de
FOD zich bewust te zijn van zijn impact op de gemeenschap, zowel op economisch,
sociaal als milieugerelateerd vlak. Vanuit dit oogpunt zette de FOD Financiën reeds
een eerste stap door vrijwillig deel te nemen aan het pilootproject ISO 26.000,
gelanceerd door de POD Duurzame Ontwikkeling, en zal een GRI (“Global Reporting
Initiative”) rapportering geïntegreerd worden in het jaarverslag 2011.
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De dienst Beheer Identiﬁcatiegegevens staat in voor het verzamelen, beheren en
onderhouden van de identiﬁcatiegegevens die ter beschikking worden gesteld van
de organisatie en waarborgt daarbij de integriteit ervan.
De dienst Kennisbeheer ondersteunt de organisatie in het documenteren en het in
handen houden van de knowhow binnen de FOD Financiën.
De dienst Strategische Coördinatie en Communicatie ondersteunt de organisatie
en verzekert de coördinatie in het kader van de strategiebepaling en opvolging, de
projectwerking, Business Procesmanagement en de aansturing van communicatieinitiatieven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ‘Diensten voor
Operationele Coördinatie en Communicatie’ op het niveau van de Algemene
Administraties en Stafdiensten en de dienst ‘Performantiemanagement’ en
‘Interne Controle’ van de Stafdienst B&B.

6.5.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

1. We willen binnen de FOD Financiën toezicht houden op de
gegevensbescherming en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
2. We willen een aanspreekpunt zijn voor onze gebruikers en ze op een gelijke
en respectvolle manier behandelen.
3. We willen de verschillende dienstverleningskanalen beheren en coördineren.
4. We willen instaan voor de integriteit van de identiﬁcatiegegevens.
5. We willen de kennis binnen de organisatie op een eﬃciënte en doeltreﬀende
manier verzamelen en beheren.
6. We willen dat de FOD Financiën wordt erkend als een organisatie die haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt: bewust van haar impact
op de maatschappij.
7. We willen een performante, transparante en strategische partner zijn voor
alle diensten - en het Directiecomité in het bijzonder – en een sleutelrol
vervullen bij het deﬁniëren en realiseren van de strategie van de FOD
Financiën.

6.5.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
We willen de doeltreﬀendheid verhogen door onszelf “op de kaart” te zetten opdat
onze stakeholders zich bewust zijn van onze aangeboden diensten.
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Tevens streven we naar het SMART deﬁniëren van de organisatiedoelstellingen
en het bewaken van de projecten. Bovendien wensen we de Business Reviews
te optimaliseren zodat deze voldoende bijsturing uitlokken met het oog op het
behalen van resultaten, en trachten we op kwalitatieve wijze de impact van
communicatie-initiatieven te meten.
Daarnaast hebben we de ambitie om uit te groeien naar een maatschappelijk
verantwoorde onderneming. Eén van de eerste objectieve toetsstenen hiervoor zal
het bereiken zijn van de ISO 26000 norm én het implementeren van GRI (global
reporting initiative) normen binnen het jaarverslag.
We willen de eﬃciëntie sterk verbeteren door Business Procesmanagement
te hanteren en te werken op het modelleren, analyseren en verbeteren van
de processen (dienst gegevensbescherming – dienst kennisbeheer) en door
het opstarten van overleg- of coördinatieorganen (gebruikerscomité MKDV,
afstemming beheer identiﬁcatiegegevens met operationele diensten).
We willen de dienstverlening verbeteren door het contactcenter nog meer
bereikbaar te maken en waar nodig infocenters uit te rollen. Tevens wensen we
proactief en toegankelijk te communiceren, met het oog op imagoversterking en
rekening houdend met het groeiend belang van nieuwe elektronische media en
platformen. Finaal kan ook verwezen worden naar de uitwisseling van gegevens
met het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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6.5.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart

RESULTAAT

van de FOD Financiën
R1

R2

R3

Compliance,
toezicht &
handhaving

Informatie
ter beschikking
stellen

Financiering

PROCES

9
P1

P2

P3

HRM

Bedrijfsprocessen

Meting &
opvolging

KWALITEIT

9

9

K1

K2

K3

Goede
regelgeving

Multikanaal
diensten

Rechtszekerheid
& Privacy

INNOVATIE

9

9

I1

I2

Kennisbeheer

Organisatieontwikkeling

9
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R2: Informatie ter beschikking stellen
✓ Versneld uniformiseren en optimaliseren van het intranet/internet (20122014)
✓ Optimaliseren van de diverse communicatiekanalen (2012-2017)
 K2: Multikanaal diensten
✓ Bereikbaarheid en optimalisering contactcenter (MKDV)
✓ Opstart ‘Gebruikerscomité’ (MKDV)
✓ Bouw infocenters (MKDV)
✓ Coördinatie klachtenmanagement (MKDV)
✓ Project Marketingcel (MKDV)
✓ Communicatie optimaliseren via samenwerking met MKDV (2012-2017)
✓ Imago FOD Financiën (uitbouwen tot een sterk merk) (2012-2014)
 K3: Rechtszekerheid en privacy
✓ Operationaliseren dienst Gegevensbescherming
✓ Uittekenen proces gegevensuitwisseling (Dienst Gegevensbescherming)
✓ Externe gegevensuitwisseling – Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Dienst Gegevensbescherming)
 P2: Bedrijfsprocessen
✓ ISO 26 000 (Dienst Duurzame ontwikkeling)
✓ Project EMAS (Dienst Duurzame ontwikkeling)
✓ Afstemming beheer identiﬁcatiegegevens met operationele diensten (Cel
Beheer Identiﬁcatiegegevens)
✓ SITRAN (Cel Beheer Identiﬁcatiegegevens)
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 P3: Meting en opvolging
✓ GRI: Global Reporting Initiative (Dienst Duurzame ontwikkeling)
✓ Opstart benchmarking (2012)
✓ Opvolging strategische en operationele plannen via Business Reviews (20122013)
✓ Coördinatie strategische analyses (2014-2017)
✓ Verdere uitbouw van de strategische BPM dienst (2012-2016)
✓ Uitbreidingsfase BPM-tool (2012-2013)
✓ Opstart tevredenheids-en imago-enquêtes (2012-2016)
✓ Meten van de communicatie-acties (2012-2014)
 I1: Kennisbeheer
✓ Project: visie, processen (Dienst Kennisbeheer)
✓ Ondersteuning kennisbeheer
 I2: Organisatieontwikkeling
✓ Implementatiebegeleiding (2012-2014)
✓ Ondersteunen changemanagement (2012-2013)
✓ Projectwerking (2012-2017)
✓ Overkoepelende coördinatie (2012-2014)
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6.6.

Beleidsexpertise en -ondersteuning (BEO)
Voorlopig is er nog geen mandaathouter voor BEO. Dit betekent dat onderstaande
voorstellen nog zullen aangepast worden.

6.6.1.

Onze missie
Waarom bestaan we?

1. We zorgen voor een goede coördinatie van de voorbereiding, de
implementatie en de opvolging van het beleid op wetgevend vlak.
2. We ontwikkelen interne reglementering en dragen bij tot een betere
samenloop met externe reglementering ontwikkeld door andere regionale,
nationale en internationale instanties.
3. We verzekeren een integraal risicobeleid, een goed gecoördineerde en op het
beleid afgestemde doelgroepenstrategie en een coherente dienstverlening.
4. We adviseren buitenlandse investeerders op ﬁscaal gebied en we coördineren
en ondersteunen de internationale activiteiten.
5. We verzorgen de beleidsvoorbereiding op het domein van de openbare
ﬁnanciën met de nadruk op macro-economische aspecten van het
begrotings- en belastingbeleid.

We zorgen voor een goede coördinatie van de voorbereiding, de implementatie en
de opvolging van het beleid op wetgevend vlak.
In de materies die tot de bevoegdheid van de zes operationele diensten van
de FOD Financiën behoren, ontwikkelen we interne reglementering en dragen
we bij tot een betere samenloop met externe reglementering ontwikkeld door
andere regionale, nationale en internationale instanties. Centraal daarbij staan
inhoudelijke kwaliteit, institutionele en procedurele vereisten en het verzekeren
van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid.
We verzekeren een integraal risicobeleid, een goed gecoördineerde en op het beleid
afgestemde doelgroepenstrategie en een coherente dienstverlening. We nemen
daarom de coördinatie en afstemming van activiteiten inzake risicobeheer op ons
en verzekeren daarbij informatie-uitwisseling. De centrale cel Risicobeheer biedt
inhoudelijke ondersteuning en bewaakt de naleving van de methodologische
randvoorwaarden.
We adviseren buitenlandse investeerders op ﬁscaal gebied. We coördineren en
ondersteunen de internationale activiteiten en daarbij aansluitend de informatieuitwisseling tussen de verschillende diensten.
We verzorgen de beleidsvoorbereiding op het domein van de openbare ﬁnanciën
met de nadruk op macro-economische aspecten van het begrotings- en
belastingbeleid.
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6.6.2.

Onze visie
Wat willen we zijn?

1. We willen een goede omkadering voorzien voor de operationele
expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele
ondersteuning.
2. We willen bijdragen aan een eﬃciënte werking van de FOD Financiën
teneinde de rechtszekerheid te vergroten.
3. We streven naar een volledig en geïntegreerd risicobeleid binnen de FOD
Financiën door middel van coördinatie en overleg.
4. We willen een belangrijke macro-economische studiedienst worden, die
bovendien advies kan geven aan de federale regering over de macroeconomische implicaties van bepaalde beslissingen.
5. We willen een centraal aanspreekpunt zijn voor de internationale
activiteiten van de FOD Financiën en het adviseren van buitenlandse
investeerders.

6.6.3.

Onze strategische doelstellingen
Hoe realiseren we onze visie?
We willen de doeltreﬀendheid verhogen door de oprichting en de werking van de
afdelingen Risicobeheer en Reglementering te verankeren en door de wederzijdse
informatiestromen tussen internationale en operationele diensten vlot te laten
verlopen.
We willen de eﬃciëntie verbeteren door het risicobeheer uit te rollen via
een verdere implementatie van de traditionele tools/methodologieën als
Datawarehouse en Datamining. Daarnaast komen ook nieuwe intitiatieven
aan bod zoals de aanpassing van het model “Tax Fraud Reporting” aan de
nieuwe vereisten. Tenslotte wordt ook verder gebouwd op de in 2011 ingezette
oefening rond het verder optimaliseren van de processen van de Studie- en
Documentatiedienst (procesmap, rationalisatie aankopen, …).
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6.6.4.

Onze bijdrage tot de realisatie van de strategische kaart

RESULTAAT

van de FOD Financiën
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handhaving
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ter beschikking
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9

9
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9
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9
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Overzicht van de strategische initiatieven:
 R1: Toezicht en handhaving
✓ Operationaliseren BEO: afdeling Risicobeheer (in nieuwe vorm)
✓ Visiedocument (Afdeling Risicobeheer)
✓ Project: Risk management Coordination (Afdeling Risicobeheer)
✓ Aanpassingen model “Tax Fraud Reporting” (Afdeling Risicobeheer)
✓ Datamining 2012 (Afdeling Risicobeheer)
 R2:Informatie ter beschikking stellen
✓ Interne informatie-uitwisseling (Afdeling Risicobeheer)
✓ Creëren van wederzijdse informatiestromen tussen internationale en
operationele diensten (Afdeling Internationale Aangelegenheden)
✓ Project: in kaart brengen visie, processen, producten (Afdeling Studie- &
Documentatiedienst)
 K1: Goede regelgeving
✓ Operationaliseren BEO: afdeling Reglementering
 K2: Multikanaal diensten
✓ Creëren van wederzijdse informatiestromen tussen internationale en
operationele diensten (Afdeling Internationale Aangelegenheden)
✓ Promotieactiviteiten voor buitenlandse investeringen
 P2: Bedrijfsprocessen
✓ Coördinatie Datawarehouse (Risicobeheer)
 I1: Kennisbeheer
✓ In kaart brengen internationale facetten binnen de FOD Financiën (Afdeling
Internationale Aangelegenheden)
✓ Project: Rationalisatie van de aankoop van publicaties (Afdeling Studie- en
Documentatiedienst)
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7.

Bijlagen
➢ Beleidsnota van de Minister
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