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Deel 1: Inleiding

Het ICT Ondersteuningsplan 2007 voor de uitvoering van Coperfin werd voorgesteld tijdens het Directiecomité van
de FOD Financiën tijdens de vergadering van 13 december 2006 en goedgekeurd tijdens de vergadering van 14
januari 2007.
Een samenvatting van onderhavig plan werd voorgelegd op de Ministerraad van 2 februari 2007. De Ministerraad
heeft hierbij zijn principiële goedkeuring gegeven aan de verschillende te realiseren projecten, die ook erkend zijn
conform te zijn aan de federaal vooropgestelde politiek.
Met het voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt invulling gegeven aan de vijfde etappe van de concrete
realisatie van de BPR Coperfin 1 (lijnfuncties), BPR Coperfin 2 (staffuncties) en BPR Coperfin 3 (Thesaurie).

1.

Meerjarenstrategie

De modernisering van de volledige ICT-omgeving van de FOD Financiën is een uitermate complexe en omvangrijke
uitdaging die enkel op basis van een doorbraakstrategie en een doordachte, coherente, uitvoering over
verschillende jaren heen kan worden gerealiseerd.
Centralisatie, standaardisatie en integratie vormen hierbij belangrijke sleutelwoorden. Het is duidelijk dat ook in
voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 gestaag verder wordt gebouwd, steunende op de al gerealiseerde
fundamenten en standaarden.
We plaatsen hierbij 3 aandachtspunten voorop: het strategisch ICT concept, de gestructureerde aanpak van
projecten en de relatie van de ICT Ondersteuning tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven.
Deze aandachtspunten worden hierna kort toegelicht:
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a. Strategisch ICT concept
Het Strategisch ICT concept, waarvan het unieke fiscale dossier het sluitstuk vormt, wordt als volgt schematisch
voorgesteld:

Figuur 1: doelstelling modernisering ICT-platform
De nieuwe geïntegreerde toepassingen, afgestemd op de specifieke behoeften van de verschillende lijndiensten,
steunen hierbij op een aantal standaard pijlers en fundamenten.
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b. Gestructureerde aanpak - voorstudies
Sinds 2003 heeft de FOD Financiën - om het succes van het uitvoeringsplan van Coperfin te waarborgen - er
uitdrukkelijk voor gekozen om de omvangrijke en complexe projecten toe te kennen op basis van een grondige
voorstudie.

figuur 2: strategische aanpak uitvoeringsprojecten

Deze voorstudies hebben tot doel:






De beschrijving van een concept en het ontwerp van een architectuur
Eventueel de uitwerking van een gedetailleerde functionele analyse
Eventueel hulp bij het opstellen van een lastenboek
Eventueel de assistentie van de administratie bij de selectie van het bedrijf dat belast zal worden met de
implementatie
Eventueel de begeleiding, follow-up, kwaliteitscontrole en rapportering van de implementatie

De 8 inmiddels gerealiseerde voorstudies behandelen de volgende thema’s:






Paperless Douane
Geïntegreerde verwerking ‘Belastingen en Invordering’
Geïntegreerde verwerking ‘Patrimonium Documentatie’
Levering van ‘Multikanaal’- diensten
Datawarehouse en risicoanalyse
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Identity and access management
Kennismanagement
Modernisering van het telecommunicatienetwerk

De projecten die, aansluitend op de gerealiseerde voorstudies, in de voorbije jaren werden gelanceerd vorderen
goed en de eerste resultaten zijn ondertussen voor iedereen merkbaar. We bouwen binnen het voorliggende
ondersteuningsplan hieraan gestaag verder.
Ook in de toekomst zal deze benadering worden gevolgd voor alle omvangrijke of ingrijpende projecten.
c. Relatie tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven
De ICT Ondersteuning is uiteraard maar één aspect van de volledige modernisering van de FOD Financiën en de
realisatie van de BPR Coperfin1, BPR Coperfin 2 en BPR Coperfin 3.
De aanpassing van de werkmethodes en werkcultuur, een onderbouwd veranderbeheer, een doorgedreven
communicatie of een aangepast personeelskader zijn voorbeelden van andere aspecten die mee het welslagen van
de modernisering bepalen.
De stafdienst ICT streeft dan ook naar een nauwe samenwerking en afstemming met alle andere betrokken
partijen omdat het welslagen van de ICT Projecten wordt beïnvloed door hun inbreng en door het welslagen van de
andere Coperfin projecten en/of initiatieven.
Voor meer informatie betreffende de BPR programma’s en de ICT-plannen van de voorbije jaren verwijzen wij u
graag naar de website www.minfin.fgov.be,rubriek Copernicus-Coperfin, Bibliotheek Coperfin en rubriek ICT en
Informaticaplannen.
2.

De globale context in 2007
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Het ICT Ondersteuningsplan 2007 werd opgemaakt in overeenstemming met:









3.

Het Managementplan en het operationeel plan van de Voorzitter van de FOD Financiën,
De beslissingen genomen tijdens het strategisch seminarie van de FOD Financiën,
De beslissingen genomen, in aansluiting op de besprekingen van de Coperfin plannen, tijdens de
Ministerraden van 25/7/2003, 7/11/2003, 9/7/2004, 4/2/2005, 8/7/2005, 20/7/2005, 25/11/2005,
3/2/2006, 10/3/2006, 21/4/2006, 23/6/2006 en 17/11/2006,
De “Nota voor het gebruik van open standaarden voor de aanmaak en uitwisseling van kantoordocumenten”,
goedgekeurd tijdens de Ministerraad van 23 juni 2006,
Het “Nationaal Plan voor de strijd tegen de Digitale Kloof”, goedgekeurd tijdens de Interministeriële
Conferentie van 12/10/2005,
De “Prioriteitsnota inzake informatisering van de Staat voor deze legislatuur” van de staatssecretaris voor
Informatisering van de Staat, waarvan tijdens de Ministerraad van 21 november 2003 akte werd genomen,
De “Beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging” van de staatssecretaris voor Administratieve
Vereenvoudiging, waarvan tijdens de Ministerraad van 21 november 2003 acte werd genomen,

De specifieke context in 2007

Het ICT Ondersteuningsplan 2007 leidt een belangrijke fase in van de modernisering van de ICT-omgeving van de
FOD Financiën. De omvangrijke en belangrijke moderniseringsprojecten zijn ondertussen immers opgestart.
a. Focus op geïntegreerde toepassingen
Het is daarom nu noodzakelijk dat onze aandacht zich ten volle toespitst op de realisatie van deze projecten om
een tijdige en succesvolle ingebruikname te verzekeren.
Dit betekent, wat de toepassingen betreft, dat de nadruk uitdrukkelijk op de ontwikkeling van de nieuwe en
geïntegreerde bedrijfskritische toepassingen ligt.
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Weliswaar betekent dit ook dat voor een aantal bestaande toepassingen de juiste aandacht wordt gegeven aan de
overbruggingsperiode tot het beschikbaar komen van deze nieuwe toepassingen (wat gezien de omvang voor
sommige toepassingen pas in 2008 zal kunnen gebeuren).
Onze benadering is éénduidig en strikt toepasbaar (gezien de initiële beschikbaarheid van de nieuwe geïntegreerde
toepassingen zich situeert binnen een periode van 24 maanden):




De bestaande toepassingen en servers worden in de eerste plaats geconsolideerd om vervolgens te migreren
naar de bestaande fundamenten en standaarden.
Bij het beschikbaar komen van de nieuwe geïntegreerde toepassingen zullen deze dan de werking van de
bestaande toepassingen overnemen.
Bijkomende en/of onbestaande functionaliteiten of toepassingen worden a priori onmiddellijk ontwikkeld
binnen de nieuwe geïntegreerde toepassingen.

Bestaande
Toepassingen

Nieuwe (gewenste)
Toepassingen

Consolidatie
Platformen
Afstemmen op
Standaarden & fundamenten

Geïntegreerde
Toepassingen
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Figuur 2: schema evolutie toepassingen
De fundamenten en de standaarden die in de voorbije jaren werden gerealiseerd, worden hierbij volledig
gerespecteerd en vormen de basis waarop wordt gebouwd (zie verder).
b. Fundamenten en standaarden van de FOD Financiën
Zoals hoger aangegeven nemen de gedefinieerde standaarden en fundamenten een bijzondere plaats in binnen de
ICT-strategie van de FOD Financiën.
Zij verzekeren niet alleen de homogeniteit en integreerbaarheid van de verschillende componenten en
toepassingen maar dragen ook bij tot een efficiënter en effectiever beheer.
In bijlage aan voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 is ter informatie een beschrijving toegevoegd van de
verschillende fundamenten en standaarden.
Deze zijn opgedeeld in verschillende categoriën:








‘Central System’
‘Networking standards’
‘Methods’
‘Tools’
‘Desktop environment’
‘Interoperability’
‘Datawarehousing’

We verwijzen naar deze bijlage voor de gedetailleerde aanduiding en beschrijving van de verschillende
fundamenten en standaarden.
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Alle nieuwe projecten worden geacht deze fundamenten en standaarden te respecteren. De bestaande
toepassingen en systemen worden stelselmatig geconsolideerd en gemigreerd naar deze fundamenten en
standaarden.
c. Introductie van S.O.A. (Service Oriented Architecture)
Bij deze nieuwe ontwikkelingen hebben we heel wat aandacht voor het geleidelijk introduceren van een
zogenaamde ‘Service Oriented Architecture’ (S.O.A.). Deze benadering is erop gericht om vlotter een betere
alignering te kunnen verzekeren tussen de businessvereisten enerzijds en de IT-omgeving anderzijds. S.O.A. kan
typisch bijdragen tot een verhoogde efficiëntie, een verhoogde flexibiliteit, een vereenvoudigd beheer en de
consistentie van gegevens en functionaliteit.
Voor ‘toepassinggenerieke’ functionaliteit, bijvoorbeeld met betrekking tot content-, record- en procesmanagement
functionaliteit, is dit een belangrijk gegeven. Deze content-, record- en procesmanagement functionaliteit zal
immers worden geëxploiteerd door toepassingen die zogenaamd content of proces centric zijn (zoals bijvoorbeeld
de huidige toepassing ‘Fiscale Geschillen’) maar evenzeer door de nieuwe geïntegreerde toepassingen zoals STIR,
Stipad, Stimer en PLDA of andere, e-service gerichte, toepassingen met inbegrip van ‘My Minfin’ of tax-on-web,
waarbij deze functionaliteiten een loutere ondersteunende rol hebben.
We opteren dan ook om alvast een gestructureerde S.O.A. benadering voor de integratie van de D&RMC
functionaliteit binnen de diverse – specifiek ontwikkelde – toepassingen voorop te stellen. Onze benadering gaat
uit van logische ‘business services’ die als composite services boven de bestaande web-services van het D&RMC
platform worden gebouwd en waarbij deze services binnen de verschillende toepassingen worden ‘geïntegreerd’
(aangesproken). (zie ook verder)
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Figuur 3: SOA model D&RMC
De hogervermelde migratie, de nieuwe toepassingen en de uitbreiding van de functionaliteiten hebben uiteraard
ook een invloed op de bestaande fundamenten die, in lijn met de ontwikkeling en ingebruikname van nieuwe
toepassingen, verder moeten worden uitgebreid en gestabiliseerd.
d. Voorbehoud in functie van mogelijks wijzigende (politieke) prioriteiten
Het voorliggend plan bouwt verder op de eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten. We zijn er ons
evenwel ten zeerste van bewust dat deze doelstellingen en/of prioriteiten kunnen wijzigen in gevolge bijzondere
(maatschappelijke) situaties maar ook ingevolge de nieuwe beleidsdoelstellingen en prioriteiten die de nieuwe
regering later dit jaar zal beslissen.
We vinden het daarom aangewezen enig voorbehoud te formuleren waarbij, behoudens de geïntegreerde
toepassingen, sommige projecten die binnen voorliggend plan zijn opgenomen mogelijks niet of niet volledig zullen
kunnen worden uitgevoerd ingevolge een wijziging of nieuw geformuleerde prioriteiten.
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4.

Het operationeel plan 2007

In voorliggend document worden vooral de strategie, de belangrijke tendensen en de globale doelstellingen
beschreven.
Sommige doelstellingen en de praktische invulling worden meer in detail beschreven in het Operationeel ICT-plan
2007.
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Deel 2: Samenwerking & informatieuitwisseling
De FOD Financiën heeft steeds uitdrukkelijk geopteerd om actief samen te werken met de verschillende actoren op
nationaal, internationaal of specifiek Europees niveau.
In die zin kiest de FOD Financiën er voor om deel te nemen en ondersteuning te bieden aan een uniforme en
gemeenschappelijke aanpak van bepaalde ICT-problematieken op federaal vlak. Ook dit jaar staan er een
belangrijk aantal projecten op stapel zowel onder de leiding van Fedict als bilateraal tussen de FOD Financiën en
andere overheidsinstellingen.
Internationale samenwerking en afspraken zijn eveneens meer dan ooit aan de orde. Immers vanuit de
verschillende departementen is er een nauwe samenwerking met gelijkaardige organisaties op internationaal vlak
en in het bijzonder met de landen in de Europese Gemeenschap. Deze samenwerking behoeft de nodige ICT
ondersteuning.
Tot slot benadrukken we de gestructureerde uitwisseling van gegevens met diverse actoren, zowel nationaal als
internationaal.

1.

Technologische samenwerking
a. Nationaal
i. e-HR project

De Ministerraad van 17 maart 2006 besliste een overheidsopdracht voor de implementatie van een globale
oplossing voor de informatisering van de processen inzake human resource management, die gemeenschappelijk
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zijn voor alle FOD’s en POD’s, uit te schrijven. De FOD P&O leidt dit project, met medewerking van de stafdiensten
P&O van de verschillende deelnemende FOD’s.
Het betreft een instrument voor personeels- en budgetbeheer bestaande uit een moduleerbare databank met
transversale gegevens die op een geactualiseerde en betrouwbare manier worden verzameld.
De volledige realisatie van deze implementatie wordt voorzien binnen de periode 2007-2012.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in het kader van dit project de nodige technische ondersteuning, op de eerste plaats wat
betreft de terbeschikkingstelling van de nodige personeelsgegevens.
Bovendien wordt reeds geanticipeerd op de geleidelijke afbouw van de bestaande applicaties, dit in afwachting van
de volledige overname door het nieuwe e-HR platform. Het zal hierbij van cruciaal belang zijn om de gegevens in
beide systemen gedurende de overgangsperiode consistent te houden.
ii. e-payment
Elektronisch betalen, zowel via het internet, op basis van een elektronische overschrijving of kredietkaarten, als
lokaal, gebruikmakende van betaalterminals, heeft een dominante positie ingenomen in onze maatschappij. Ook in
de interactie tussen de overheid en de burgers en bedrijven is elektronisch betalen steeds meer aan de orde.
In 2006 is begonnen met de ingebruikname en integratie van het nieuwe e-payment platform op basis van het
servicepakket dat door Fedict werd ontwikkeld.
Projecten 2007
In 2007 voorzien we de verdere ingebruikname en ondersteuning van hogervermeld e-paymentsplatform.
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We voorzien tevens de invoering van een oplossing voor zogenaamde elektronische betalingen (bijvoorbeeld op
basis van een betaalterminal) in de diverse lokale kantoren van de FOD Financiën verspreid over gans België (o.a.
Invordering Directe Belastingen & BTW, Douane & Accijnzen, Registratie & Domeinen, …).
Deze oplossing zal niet alleen beantwoorden aan de verwachtingen van burger en bedrijven maar ook bijdragen tot
een meer accurate en efficiënte afhandeling en een verhoogde veiligheid.
iii. ‘Only Once’ e-ID projecten
Één van de doelstelling binnen het regeerakkoord van juli 2003 is de unieke gegevensinzameling bij de burger. Een
belangrijk aspect hierbij is het gebruik van de gegevens die momenteel reeds beschikbaar zijn binnen het
Rijksregister of KBO. Ook het gebruik van de e-ID is een belangrijk element in het realiseren van deze doelstelling
en de vermindering van de administratieve lasten voor de burger.
De FOD Financiën in het algemeen en de stafdienst ICT in het bijzonder hebben reeds heel wat ervaring met het
gebruik van de e-ID (bijvoorbeeld in het kader van Tax-on-Web) en hebben de voorbije jaren heel wat initiatieven
gestart die bijdragen tot deze doelstelling.
De geïntegreerde toepassingen en in het bijzonder het unieke dossier vormen een belangrijke basis om deze
éénmalige bevraging mogelijk te maken.
Projecten 2007
Ook in 2007 wordt op dezelfde weg verder gegaan. Een tiental projecten hebben een rechtstreekse link met de
Only Once doelstelling:



Ontwikkeling van het Uniek Dossier met persoonsgegevens en koppeling met het Rijksregister om de
gegevens geactualiseerd te houden (GSBI/STIR),
Mogelijkheid voor de burger om met zijn e-ID zijn dossier bij de FOD Financiën te consulteren (My MinFin &
Tax-on-Web),
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Gebruik van het Rijksregisternummer als unieke identificatie in de personeelsadministratie en automatische
actualisatie van de persoonsgegevens uit het Rijksregister,
Gradueel uitrollen van PC’s met kaartlezers (eind 2006 reeds 13.000),
Het gebruik van e-ID als bijkomend certificatiemiddel bij gebruik van de elektronische aangifte in de
vennootschapsbelasting (VenSoc),
Het gebruik van e-ID als bijkomend certifcatiemiddel bij gebruik van de elektronische aangifte bij de
bedrijfsvoorheffing (FinProf),
Voorafgaandelijk invullen van de beschikbare gegevens bij de elektronische aangifte personenbelasting (Taxon-Web),
Gebruik van e-ID van de ambtenaar voor het plaatsen van een handtekening bij het uitvoerbaar verklaren
van een aanslag,
Uitrusten van de motorbrigades Douane en Accijnzen met mobiele e-ID kaartlezers,
Communicatiecampagne naar de ambtenaren in de centrale en lokale diensten over de
gebruiksmogelijkheden van de e-ID.
iv. Fedict dienstencatalogus

Fedict heeft de voorbije jaren een aantal basis ‘informatica bouwstenen en
oplossingen’ en (verwante) ‘basisdiensten’ uitgebouwd. Deze zijn opgenomen binnen een dienstencatalogus
waartoe iedere FOD toegang heeft.
De stafdienst ICT heeft er steeds voor geopteerd om, waar mogelijk en relevant, gebruik te maken van de
standaard oplossingen en diensten die door Fedict worden aangeboden.
Projecten 2007
Ook met betrekking tot de diverse projecten opgenomen in voorliggend ICT Ondersteuningsplan is het de
betrachting van de stafdienst ICT optimaal gebruik te maken van de dienstencatalogus van Fedict.
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v. vzw e-Gov
De FOD Financiën is één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de v.z.w. e-Gov, die als opdracht het
exclusief ter beschikking stellen van gespecialiseerd ICT-personeel aan haar leden (uitsluitend federale
overheidsdiensten en federale publiekrechterlijke instellingen – buiten de sociale zekerheid), heeft meegekregen.
Er gelden hierbij bijzondere samenwerkingsmodaliteiten.
De v.z.w. e-Gov vormt daarenboven een natuurlijk, eigen, ontmoetingsplatform voor zijn leden en is een ‘enabler’
voor projecten over de grenzen van een individueel bestuur heen.
Projecten 2007
Bij ontstentenis van eigen gespecialiseerd personeel, vormt de vzw Egov voor de stafdienst ICT de primaire
partner voor het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel op lange termijn.
vi. Mutualisatie ICT infrastructuur
De stafdiensten ICT binnen de diverse federale overheidsdiensten voorzien in de nodige ICT-ondersteuning om de
realisatie van hun vooropgestelde doelstellingen te verzekeren. Dit gebeurt logischerwijze met de nodige
autonomie en vanuit de eigen, specifieke, behoeften.
Dit sluit echter geenszins uit dat op een aantal domeinen een (nauwe) samenwerking tussen verschillende
overheidsdiensten onderling of onder impuls van Fedict vandaag reeds aan de orde is. (zie hoger)
Ook op het vlak van de (generieke) ICT infrastructuur kan een benadering, waarbij (delen van) de bestaande en/of
nieuwe infrastructuur van een overheidsdienst ter beschikking wordt gesteld van andere overheidsdiensten of
waarbij gezamenlijke (kostendelende) nieuwe initiatieven en projecten worden gelanceerd, waardevol zijn. Men
moet hierbij uiteraard bewust blijven van de mogelijks verschillende doelstellingen van de verschillende actoren en
hun autonomie respecteren en vrijwaren.
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Projecten 2007
De stafdienst ICT wil actief deelnemen aan mogelijke bilaterale of multilaterale initiatieven op het vlak van
mutualisatie van ICT-infrastructuur.
We zien hierbij eerst en vooral een rol als dienstverlener waarbij de bestaande infrastructuur van de FOD Financiën
voorkomend ter beschikking wordt gesteld aan andere overheidsdiensten (bijvoorbeeld ruimte binnen het
datacenter in het North Galaxy complex of het datacenter van de Thesaurie voor de inrichting van een disaster
recovery uitwijksite) of aan de v.z.w. e-Gov die haar leden ruimte ter beschikking zou stellen als een dienst.
We zien eventueel ook een mogelijkheid als ‘klant’ binnen die domeinen of projecten waar een duidelijke
meerwaarde kan worden gegenereerd.
vii. Mutualisatie Printing infrastructuur
In lijn met de hogervermelde mutualisatie van ICT infrastructuur, is door Fedict in 2006 een initiatief opgestart,
gericht op de mutualisatie van de ‘printing’ activiteiten binnen de federale overheid.
Dit project beoogt o.a. bij te dragen tot een gemeenschappelijke communicatiestrategie met de burger en
bedrijven, tot een optimaal gebruik van de reeds bestaande printing infrastructuur binnen de verschillende federale
overheidsdiensten (zoals de Dorothée omgeving van de FOD Financiën), tot het realiseren van schaalvoordelen op
het niveau van de federale overheid ...
Vertrekkende vanuit een afgestemde (gemeenschappelijke) strategie, kunnen de verschillende actoren (klanten)
hun printopdrachten doorsturen naar het specifieke portaal, dat op zijn beurt toegang geeft tot het zogenaamde
‘mutualisatieplatform’. Beiden worden door Fedict beheerd.
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In functie van de specificaties wordt de opdracht doorgestuurd naar één van de partners, hetzij een FOD hetzij een
externe partner, die gekozen worden in functie van hun specialisatie en bestaande infrastructuur. De voorkeur
gaat hierbij steeds uit naar de ‘interne’ partners (FOD’s) behoudens bij gebrek aan beschikbare capaciteit of
benodigde aangepaste technologie.
De werking kan als volgt schematisch worden voorgesteld:

Figuur 4: Mutualisatie printing infrastructuur
Projecten 2007
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De stafdienst ICT voorziet uitdrukkelijk deel te nemen aan dit initiatief, enerzijds als partner, wat zal toelaten om
de bestaande Dorothée omgeving nog beter te benutten, maar anderzijds ook als klant om op deze manier te
voorzien in een volwaardige Disaster Recovery strategie voor alle printactiviteiten van de FOD Financiën die
momenteel door de Dorothée omgeving worden verzekerd.
viii. specifieke federale projecten
De FOD Financiën heeft steeds uitdrukkelijk geopteerd voor de deelname aan de verschillende, relevante, federale
informatiseringsprojecten.

Projecten 2007
Ook in 2007 voorziet de stafdienst ICT de nodige ondersteuning en deelname aan diverse federale projecten (zoals
bijvoorbeeld het hogervermelde e-HR platform of Fedcom)
b. Internationaal
i. Deelname aan meerjarenplan DG TAXUD
Het Directoraat-Generaal ‘Taxation and Customs Union’ van de Europese Commissie ontwikkelt en draagt zorg
voor een correcte toepassing van de goedgekeurde EU-reglementeringen op het vlak van fiscaliteit en douane. Een
nauwe samenwerking met en tussen de lidstaten is hierbij een belangrijk aspect.
De DG TAXUD heeft een strategisch meerjarenplan gedefinieerd waarbij de ontwikkeling van een aantal
ondersteunende systemen die een betere afstemming, gegegevensuitwisseling en samenwerking tussen de
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verschillende deelstaten mogelijk maken, één van de belangrijkste doelstellingen is. België is actief betrokken bij
de definitie van de gebruikersbehoeften en de verwachte functionaliteit.
De stafdienst ICT geeft voorkomend de nodige bijstand in het kader van de hogervermelde besprekingen en
bepaling van de (technische) vereisten.
Binnen het project Paperless Douane is de eerste fase van het zogenaamde AES platform, met name het ‘Export
Control System’ reeds opgenomen.
Projecten 2007
In het voorliggende ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien in het afsluiten van een raamovereenkomst
gericht op de realisatie van de diverse projecten in het kader van hoger vermeld strategisch meerjarenplan. (zie
ook verder)
ii. Project NCTS
NCTS, New Computerised Transit System, werd in April 2003 ingevoerd en was derhalve vanaf 1/7/2003 verplicht
in alle Europese landen. NCTS beoogt de elektronische indiening van alle aangiften met betrekking tot
communautair en gemeenschappelijk vrachtvervoer. Het NCTS systeem is aangesloten op een gemeenschappelijk
communicatienetwerk van de Europese Gemeenschap in het kader van de gestructureerde uitwisseling van
informatie.
Midden 2008 stopt de Europese Commissie met de centrale ondersteuning van Minimal Common Core (MCC) en
Edifcat CSI Node (ECN). Tegelijkertijd loopt het onderhoudscontract af met betrekking tot de nationale
implementatie van MCC.
Projecten 2007
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In voorliggende ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien gedurende 2007 de nodige, gepaste, initiatieven te
lanceren om de continuïteit van het project te vrijwaren.
iii. IT-Directors netwerk
Het IT-Directorsnetwerk, opgestart aan het eind van de jaren 70, is een Europees netwerk en een discussiegroep
van ICT-diensten die elkaar gericht willen ondersteunen door het uitwisselen van informatie en goede praktijken.
Een 7-tal landen vormen de kern van dit netwerk, met name Ierland, Nederland, Denemarken, Duitsland – NoordRijn Westfalen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en België.
Ieder jaar wordt een zogenaamde IT-directorsmeeting georganiseerd. Het opzet van deze jaarlijkse bijeenkomst is
tweeërlei: enerzijds ‘benchlearning’, het uitwisselen van goede praktijken rond diverse thema’s waarbij het de
bedoeling is om te vergelijken en van elkaar te leren, en anderzijds het aanreiken van een platform voor een
gestructureerde bespreking in het kader van het verder verfijnen en optimaliseren van de samenwerking. In 2006
werd deze meeting derhalve door België georganiseerd.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de verdere actieve deelname aan het IT-Directorsnetwerk. Hierbij wordt bijzondere
aandacht besteed aan de automatische informatie-uitwisseling ondermeer in het kader van de taxatie van
spaargelden en het uitwisselen van patrimonium informatie.

iv. Taskforce ‘Tender-Belt’
Het eurovignet is een verplichting voor alle vrachtwagens van meer dan 12 ton. België, Nederland, Luxemburg,
Denemarken en Zweden werken in dit verband samen met een Duitse firma. Deze opdracht eindigt op 1/1/2008.
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De bestaande toepassing is meer dan 10 jaar geleden in gebruik genomen en het ondersteunende platform is dan
ook sterk verouderd.
De hogervermelde groep wil de bestaande toepassing vervangen en over schakelen naar een elektronisch vignet.
Project 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning (deelname) aan de betreffende werkgroepen.
v. Euroboundaries
Het project ‘Euroboundaries’ heeft tot doel om een gemeenschappelijk datamodel betreffende de landsgrenzen van
iedere lidstaat te ontwikkelen op basis van het Europese geodetisch referentiesysteem ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System 89).
Dit project past volledig binnen het streven van de Europese instellingen naar een grotere convergentie van
geografische informatie om een vlottere en rechtszekerder uitwisseling van informatie mogelijk te maken.
In die zin sluit het project aan bij de eigen strategie van de administratie Patrimoniumdocumentatie (gericht op het
verschaffen van precieze en betrouwbare informatie en dus rechtszekerheid) omdat het de wettelijk bepaalde
landsgrenzen (op basis van verdragen en géometrische beschrijving in ETRS 89) verenigt.
Projecten 2007
De stafdienst voorziet ook in 2007 de nodige technische ondersteuning om de verplichtingen in het kader van het
‘Euroboundaries’ mee te helpen realiseren.
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2.

Informatie uitwisseling
a. Nationaal
i. Open Standaarden

De Ministerraad van 23 juni 2006 heeft de nota van Minister Vanvelthoven, met betrekking tot het gebruik van
open standaarden voor de aanmaak en uitwisseling van kantoordocumenten goedgekeurd, waarbij het gebruik van
ODF als standaard voor het uitwisselen van kantoordocumenten binnen de overheid wordt vastgelegd (zodra het
ODF formaat definitief is goedgekeurd door ISO, International Standards Organisation). ODF is een op XML
gebaseerd standaard formaat voor zogenaamde kantoorsuites voor het creëren en opslaan van documenten.
Er wordt binnen het besluit voorzien in een overgangsperiode om de continuïteit van de dienstverlening niet in
gevaar te brengen. In een eerste fase moet elk federaal overheidsbestuur ervoor zorgen dat het betrokken ODF
formaat kan worden gelezen.
De FOD Financiën is reeds enkele jaren actief in het gebruik van open standaarden. Het generiek gebruik van XML
en van XBRL in het bijzonder zijn hiervan duidelijke aanwijzingen.
Ook wat betreft kantoordocumenten is de FOD Financiën reeds geruime tijd actief met betrekking tot het gebruik
van Open Standaarden en Open Source toepassingen. Daartoe is o.a. in 2006 het pilootproject Openoffice.org
gestart.
Projecten 2007
Afhankelijk van de resultaten van hoger vermeld pilootproject voorziet de stafdienst ICT een project voor een
breder gebruik van open source toepassingen met betrekking tot kantoordocumenten. (zie verder)

Federale Overheidsdienst Financiën

32

Tevens wordt voorzien in de nodige initiatieven om de ondersteuning van het ODF formaat te verzekeren.
ii. Het BIS Register
Voor de buitenlandse belastingplichtigen, die niet ingeschreven zijn in een Belgisch bevolkings- of
vreemdelingenregister en bijgevolg niet aan de hand van een identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd, is het belangrijk om deze toch op een unieke wijze te kunnen
identificeren.
Binnen de sector van de sociale zekerheid wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het “BIS
Register” beheert dat tot doel heeft om alle, niet in het Rijksregister ingeschreven, natuurlijke personen uniek te
identificeren aan de hand van hun BIS-registernummer.
De ingebruikname van de toegang tot en de automatische verwerking van de gegevens van het BIS-register is in
2006 gerealiseerd.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning en opvolging.
iii. Sociale Zekerheid
De Ministerraad heeft op 22 april 2005 beslist de opdracht van de werkgroep ‘Modernisering van het beheer van de
sociale zekerheid’ uit te breiden tot de wederzijdse gegevensuitwisselingen tussen de sociale en fiscale sector.
Een aantal subwerkgroepen betreffende de gegevensuitwisseling van Fod Financiën en OISZ (Openbare
Instellingen van de Sociale Zekerheid) prioritaire onderwerpen en onderwerpen op middellange termijn, de
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afstemming van het fiscaal en sociaal begrippenapparaat en de coördinatie van de gegevensuitwisseling en
informatieveiligheid zijn hierbij opgericht.
In het kader van de gegevensuitwisseling is er geopteerd om te werken met ‘thematische’ projectgroepen waaraan
medewerkers van de FOD Financiën en de betreffende actoren uit de sociale zekerheid deelnemen:









onroerende goederen – CADNET
renten voor oorlogsslachtoffers
saldo’s van de schuldvorderingen ingediend bij de RJV
gegevens van het aanslagbiljet
sociale invordering
fiscale en niet-fiscale invordering
toegang tot de KSZ-registers
datamining

In 2006 is gestart met de adequate invulling van de engagementen binnen de verschillende project- en/of
subwerkgroepen.
Er is geopteerd voor 2 verschillende principes:



Enerzijds is er de rechtstreekse toegang tot de toepassingen en informatie door de medewerker van de FOD
Financiën of de sociale sector.
Het tweede principe berust op een ‘geconsolideerde’ gegevensuitwisseling op basis van ‘beveiligde FTP’ (File
Transfer Protocol) tussen de FOD Financiën en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (die op hun beurt
de informatie ‘intern’ verdelen).

Federale Overheidsdienst Financiën

34

Figuur 5: gegevensuitwisseling via beveiligde ftp
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de verdere realisatie en ondersteuning van de gegevensuitwisseling.
iv. FOD Justitie
In het kader van de inning van penale boetes door de Administratie der Domeinen is op basis van de in 2004, in
overleg met de FOD Justitie, gerealiseerde functionele analyse van de geïntegreerde inning van boetes, de
uitwerking gestart van een specifieke toepassing. Het betreft een toepassing voor het beheer van de gegevens
betreffende een volledige en accurate identificatie van de schuldenaar, het bedrag van de schuld/boete, de
solvabiliteit van de schuldenaar en de resultaten van de invordering.
De nood aan een regelmatige en gestructureerde uitwisseling van informatie tussen de FOD Justitie en de FOD
Financiën ligt hiervan aan de basis.
Projecten 2007
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In 2007 staat de realisatie van de regelmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling met de FOD Justitie op
basis van FTP en de automatische verwerking van de ontvangen informatie op de planning.
v. Nationale Bank van België
De taak van de balanscentrale van de Nationale Bank van België bestaat erin de jaarrekeningen van (bijna) alle in
België actieve rechtspersonen in te zamelen, te verwerken en beschikbaar te stellen voor iedereen die daarin
geïnteresseerd is.
Deze jaarrekeningen bevatten cruciaal (statistische) informatie, die momenteel manueel wordt toegevoegd bij de
opname van een aangifte in de vennootschapbelasting, zelfs wanneer deze op elektronische wijze is ontvangen. De
bedrijven worden daartoe verplicht een kopie van hun jaarrekening toe te voegen aan hun aangifte
vennootschapsbelasting.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in 2007 een gestructureerde informatie-uitwisseling met de balanscentrale van de
Nationale Bank van België tot stand te brengen.
In een eerste fase voorzien we de rechtstreekse, online, toegang voor de betrokken ambtenaren tot de informatie
opgeslagen binnen de balanscentrale. De beschikbaarheid van deze functionaliteit kan leiden tot het afschaffen van
de verplichting tot het toevoegen van een kopie van de jaarrekening en betekent een administratieve
lastenverlaging voor de bedrijven.
De tweede fase is gericht op de gestructureerde uitwisseling van de informatie (cfr. uitwisseling Sociale Zekerheid)
waarbij de informatie beschikbaar wordt gesteld aan de ambtenaren binnen de eigen informatiesystemen van de
FOD Financiën. De automatische overdracht van de specifieke statistische informatie naar de toepassing CVVEN
(Centrale Validatie Vennootschappen) maakt hier deel van uit. Deze fase zal sterk bijdragen tot de efficiënte
afhandeling van de aangiftes omdat deze informatie niet langer manueel worden ingevoer
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b. Internationaal
i. Taxation on Savings (Spaarrichtlijn)
In het kader van de richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op
inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling kwamen de EU-lidstaten (en Andorra, Lichtenstein,
Monaco, San Marino, Zwitserland, Guernsey, Isle of Man en Jersey) overeen dat een systeem van informatieuitwisseling over de spaargelden zal ingevoerd worden vanaf 1 juli 2005.
Het is hierbij de bedoeling dat de begunstigden van inkomsten uit spaargelden (in de vorm van interesten),
uitbetaald in een ander land dan hun land van residentie, hierop effectief worden belast volgens de toepasbare
fiscale wetten en reglementeringen van hun land van residentie. Het betreft alleen vastrentende effecten als
obligaties en spaarrekeningen.
België, Oostenrijk en Luxemburg hebben een uitzondering gekregen: in plaats van financiële gegevens door te
spelen aan het land van herkomst van de spaarder, zullen zij iniiteel een bronheffing toepassen. Na 2011 zullen
deze drie landen ook overschakelen op het systeem van informatie-uitwisseling.
Het welslagen op termijn hangt nauw samen met de mogelijkheid deze informatie-uitwisseling volautomatisch te
laten verlopen en te verwerken.
Ook in het kader van andere bilaterale en/of multilaterale akkoorden die België heeft afgesloten (wenst af te
sluiten) is een regelmatige en gestructureerde informatie-uitwisseling aan de orde (bijvoorbeeld met betrekking tot
patrimoniuminformatie – vakantiewoningen in het buitenland). Deze informatie draagt bij tot het welslagen van de
strijd tegen de fraude.
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Projecten 2007
In het voorliggend ICT Ondersteuningsplan is het project ‘Taxation on Savings’ opgenomen met als doel de
ontwikkeling en implementatie van de nodige ‘tools’ voor het ontvangen en versturen van informatie ten overstaan
van derde landen.
De aansluiting gericht op de automatische verwerking en de ter beschikking stelling van de ontvangen informatie
(o.a. met B.O.W.) maakt hier deel van uit.
ii. OESO
Binnen de OESO is TIES (Tax Information Exchange Systems) een werkgroep, gericht op het standaardiseren en
informatiseren van de internationale uitwisseling van fiscale informatie. Deze werkgroep functioneert derhalve als
subgroep van de fiscale werkgroepen (directe en indirecte belastingen), onderzoekt de informaticaproblematiek en
geeft hierover vervolgens advies.
In 1999 werd België uitgenodigd deel te nemen. Ons land is sindsdien een actief lid van deze werkgroep waaraan
zowel informatici als mensen uit de business deelnemen.
De uitwisseling van deze informatie zal op termijn gebruikmaken van STF (Standard Transmission Format), een
standaard XML gebaseerd formaat. Op dit ogenblik wordt gebruik gemaakt van SMN (Standard Magnetif Format),
wat een flat file formaat is.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige middelen en ondersteuning om aan deze werkgroepen actief deel te kunnen
nemen.
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Er wordt voorzien in de nodige aanpassingen van de ‘informatie uitwisseling’ toepassingen om het nieuwe formaat
te ondersteunen.
iii. OASIS
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) is een internationale vzw gericht
op de ontwikkeling, convergentie en adoptie van ‘e-business’ – standaarden, o.a. gericht naar de overheid. Meer
dan 600 organisaties verspreid over 100 landen maken deel uit van deze organisatie.
Projecten 2007
De stafdienst voorziet deelname aan de relevante initiatieven van het OASIS consortium evenals de opvolging van
de ontwikkeling en aanvaarding van nieuwe, relevante, open standaarden.
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Deel 3: De eindgebruiker
De tevredenheid van de “interne klant” en de verhoging van zijn productiviteit, via een moderne en aangepaste
uitrusting en diensten, staan steeds voorop in de doelstellingen van de stafdienst ICT.
De voorbije jaren zijn reeds heel wat initiatieven genomen en projecten opgestart met als doel:




de eindgebruiker een steeds betere dienstverlening van hogere kwaliteit te bieden,
het gebruikscomfort in de kantooromgeving verder te verbeteren,
de tijd te verkorten die nodig is om technische problemen met bureauticamateriaal op te lossen.

Ook in voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt op dezelfde weg verder gegaan.

1.

Bureauticaomgeving
a. Beheer van het PC-park

Het beheer van een PC-park van ruim 30.000 PC’s verspreid over gans België en het up-to-date houden ervan is
een belangrijke uitdaging. De voorbije jaren zijn een aantal projecten opgestart om het succesvol beheer te
verzekeren. In voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 bouwen hierop verder.
i. Project ‘My PC’
Een van de basisprincipes die vooropstaan binnen het beheer van ons PC-park is de toewijzing van een PC aan een
specifieke gebruiker. Het is hierbij de bedoeling dat deze gebruiker over deze PC beschikt gedurende zijn volledige
levensduur en hiervoor ook mee verantwoordelijk is.
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Het project My PC beoogt de nodige dienstverlening (IMACD benadering) te verzekeren, door een externe partner,
aansluitend op de levensloop van een PC. IMACD staat hierbij voor Install (installatie) – Move (verhuis) – Add
(uitbreiding) – Change (wijziging) – Dispose (buiten gebruik stellen).
Op basis van een marktraadpleging is de opdracht toegewezen in 2006 en de overdracht van het operationeel
beheer opgestart.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de monitoring van de dienstverlening op basis van ITIL processen.
ii. Gecentraliseerde back-up
In 2004 is de stafdienst begonnen met de implementatie van een beveiligde en gecentraliseerde opslagomgeving
(op “virtuele schijven”) ten dienste van de bureauticagebruikers. Zij omvat onder meer functies voor automatische
opslag, archivering en beheer van de toegekende opslagruimte (quota) per type gebruiker. Sinds 2006 is deze
gecentraliseerde back-up voor alle gebruikers toegankelijk.
Projecten 2007
In voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de verdere ondersteuning voorzien waarbij o.a. een verdere
verfijning van de profielen, in lijn met de functie, rol en specifieke behoeften van de gebruiker, is opgenomen.
iii. Virusbescherming
De toename van virussen en aanvallen op beveiligingssystemen brengt de werking van de individuele
bureauticaomgeving en de toegang tot de gecentraliseerde informatiesystemen in gevaar. Binnen de FOD
Financiën zijn verschillende maatregelen genomen om hiertegen te beschermen.

Federale Overheidsdienst Financiën

41

In het kader van een hoger gebruikscomfort enerzijds en een hogere verzekerde bescherming anderzijds, werd in
2005 gestart met de implementatie van een volautomatische bijwerking van het anti-virusprogramma op elke PC
binnen het netwerk.
Projecten 2007
De ondersteuning van de automatische bijwerking is opgenomen in het ICT Ondersteuningsplan 2007.
Er wordt tevens voorzien in de evaluatie van de mogelijkheden en eventuele meerwaarde van zogenaamde ‘e-mail
security managed services’. Deze dienstverlening omvat traditioneel de combinatie van virusbeveiliging,
spamverwerking en content filtering en beoogt een hoger beveiligingsniveau en lagere, voorspelbare, kosten.
iv. Patch management
In 2004 werd gestart met de ingebruikname van zogenaamde Software Update Services (SUS). Deze
functionaliteit werd in 2005 uitgebreid naar alle gebruikers binnen het netwerk.
In 2006 werd de volgende stap naar een geautomatiseerd PC-park beheer gerealiseerd met de ingebruikname van
System Management System (SMS). De eerste fase was de automatische installatie van ‘agents’. In een tweede
fase werd de automatische software distributie uitgewerkt en getest.
Projecten 2007
In 2007 wordt de volledige ingebruikname en ondersteuning van de automatische software distributie voorzien.
v. Vervanging en uitbreiding

Federale Overheidsdienst Financiën

42

De binnen de meerjarenstrategie vooropgestelde doelstelling om het PC-park voldoende uit te breiden om een
ratio van één PC per ambtenaar te kunnen waarborgen is in 2006 gerealiseerd.
We voorzien standaard een levensduur van 5 jaar, gedekt door een onderhoudscontract. Jaarlijks worden het
nodige aantal toestellen aangekocht om de vervanging van werkposten aan het einde van hun levensduur te
verzekeren.
Projecten 2007
Begin 2007 is de levering voorzien van 7.500 PC’s. Deze worden grotendeels (6.000 PC’s) aangewend om oudere
toestellen te vervangen.
Er wordt tevens voorzien in de levering van 300 laptops. Voor beide categorieën wordt overgeschakeld op Windows
XP als operating system.
Er wordt binnen voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 tevens voorzien in de aanschaf van 4.000 PC’s (levering
begin 2008) in het kader van het continue vervangingsprogramma.
In 2007 wordt eveneens voorzien in de aanschaf van 600 laptops. De stijging van het aantal laptops kadert in een
verhoogde mobiliteit van de medewerkers en een snellere en makkelijkere economische verantwoording door de
dalende kostprijs
b. Beheer van het printerpark
In 2006 werd een nieuwe printstrategie – die erop gericht is om het printergebruik te optimaliseren en het aantal
bureautica printers te laten afnemen – vooropgesteld.
Deze strategie steunt op 3 basisprincipes, zijnde:
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het a priori aansluiten van printers aan het netwerk waarbij ze ‘transparant’ gedeeld worden tussen
verschillende gebruikers,
het gebruik van multifunctionele printers,
het centraal afdrukken via de printshop Dorothée waar mogelijk.
i. Project ‘Papyrus’

Het eind 2005 gegunde project Papyrus voorziet in de uitbesteding van het volledige beheer (inclusief alle
onderhoud en benodigdheden) aan een gespecialiseerde dienstenleverancier. Hierbij wordt tevens voorzien in het
gebruik van een speciale software zodat elke printer zelf aan deze leverancier zal melden wanneer hij bepaalde
benodigdheden nodig heeft.
Hierbij worden een betere service aan de gebruikers, een lagere totale kost (wegens minder verkwisting) en een
veel beter inzicht in de reële kosten nagestreefd.
De ingebruikname van de specifieke beheerssoftware en de overdracht van het beheer aan de weerhouden
gespecialiseerde dienstenleverancier is begin 2006 gerealiseerd.
Projecten 2007
In 2007 zal de functionaliteit gericht op een volautomatisch en proactief beheer van de benodigdheden
operationeel worden.
De stafdienst ICT voorziet in de monitoring van de dienstverlening op basis van ITIL processen.

ii. Vervanging en uitbreiding
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Voor de geïnstalleerde printers geldt, net zoals bij de PC’s, een levensloop van 5 jaar, gedekt door een
onderhoudscontract.
Er wordt voorzien in de regelmatige vervanging van printers aan het einde van hun levensduur.
Hierbij wordt in lijn met de hogervermelde printstrategie gestreefd naar een verdere optimalisatie van het
printergebruik.
Projecten 2007
Begin 2007 is de levering en installatie voorzien van 5.000 printers ter vervanging van 9.000 verouderde
toestellen.
In 2007 wordt tevens voorzien in de aanschaf van 6.500 (bureautica) printers gericht op het behalen van de norm
van 0,8 printers per ambtenaar zoals beslist op de Ministerraad.
c. Onderhoud van de Microsoft licenties
In het kader van de projecten Active Directory en SMS, uitgevoerd op basis van Microsoft tools, werden
afzonderlijke onderhoudscontracten met de firma Microsoft ondertekend. Daarnaast zijn er nog een aantal andere
onderhoudscontracten in voege met Microsoft voor diverse projecten die Windows 2003 servers gebruiken.
Verschillende van deze onderhoudscontracten lopen binnenkort af (het eerste begin 2007) en zullen moeten
worden verlengd.
Projecten 2007
In een geest van consolidatie en om het administratieve beheer van die contracten en het operationele gebruik
ervan te vergemakkelijken, wordt binnen voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 voorzien om de verschillende
onderhoudscontracten bij de firma Microsoft in één enkel contract samen te brengen voor een periode van 3 jaar.
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d. Pilootproject OpenOffice.org
Een belangrijk aspect binnen de bureautica-omgeving van iedere organisatie is de brede waaier van bureauticatoepassingen en de verwante licenties (en het beheer daarvan). Studies tonen aan dat de meeste bestaande
‘office-toepassingen’ te uitgebreid (en dus te duur zijn) in vergelijking met de behoeftes van de overgrote
meerderheid van gebruikers.
Sinds enkele jaren is de opkomst van ‘open source’ toepassingen een duidelijke tendens en ook binnen de
bureuatica-toepassingen een vast gegeven. Ook binnen de federale overheid is er een toenemende interesse voor
de mogelijkheden van open source toepassingen als middel om de ICT-uitgaven onder controle te houden.
Het is hierbij evenwel belangrijk zich te vergewissen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van de free-source
software, de mogelijkheden op het vlak van ondersteuning en de effectieve afstemming met de
gebruikersbehoeften.
Vanuit dit streven en om de nodige ervaring op te bouwen, is in 2006 het pilootproject Openoffice.org opgestart.
Aan dit pilootproject werken ruim 100 gebruikers, verspreid over de verschillende diensten en locaties in België,
mee.
Projecten 2007
Afhankelijk van de resultaten van hoger vermeld pilootproject, verwacht eind 2007, voorziet de stafdienst ICT een
project voor een breder gebruik van open source toepassingen met betrekking tot kantoordocumenten.

2.

Gebruikersondersteuning
a. Servicedesk ICT
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De centrale ICT-service desk geeft sinds zijn installatie eind 2004 een ondersteuning aan de eindgebruiker bij
bureautica gerelateerde problemen.
De voorbije jaren is er geïnvesteerd in het verder uitbouwen en verbeteren van de werkwijze van de centrale ICTservice desk.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in een permanente evaluatie van de dienstverlening, procedures en processen en in
voorkomend geval de verdere optimalisatie waar aangewezen.
Daarnaast wordt permanent voorzien in de opleiding en vorming van de medewerkers van de centrale ICT-service
desk.
Er wordt tevens gestart met de ondersteuning van de ambtenaren van de lokale besturen in het kader van de
Urbain toepassing (zie verder).
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Deel 4: De transversale projecten
Binnen dit deel van het ICT Ondersteuningsplan 2007 bespreken we de verschillende projecten, die ondersteuning
bieden aan meerdere lijn- en/of stafdiensten en en o.a. omwille van schaalvoordeel en impact best tegelijk worden
ingevoerd en beheerd voor de ganse organisatie.

1.

Multikanaal dienstverlening (MKDV)

Gedurende jaren heeft de FOD Financiën zijn activiteiten georganiseerd volgens de verschillende categorieën van
belastingen en belastingplichtigen, hun berekeningswijzen, hun heffingen en hun invorderingen.
Sinds de start van Coperfin heeft er zich een nieuwe trend ontwikkeld: de vragen van de burger en de reactiviteit
van de FOD Financiën om aan zijn behoeften te voldoen, worden in het middelpunt van de organisatie geplaatst.
Het is hierbij de bedoeling om professionele interactiekanalen met de burger (natuurlijke personen of
rechtspersonen) op te zetten. Deze kunnen worden ingedeeld in 3 types ‘Front Offices’:




Internet
Contact Center
Persoonlijk onthaal

Dit moet de burger de kans bieden om het interactiekanaal te kiezen dat het best overeenstemt met zijn
persoonlijke situatie of verwachtingen.
De inzet van moderne technologieën moet ertoe bijdragen dat de dienstverlening gebruiksvriendelijk en consistent
verloopt via alle kanalen en dat er een meerwaarde wordt gerealiseerd voor de burger, voor de ambtenaren en
voor de FOD Financiën.
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In 2004 werd in deze context een voorstudie gerealiseerd voor de definitie van een globaal plan van aanpak
betreffende een multikanaal dienstverlening, met inbegrip van de definitie van de ondersteunende functionele en
technologische architectuur.
Deze architectuur integreert zich volledig binnen de technologische infrastructuur van de FOD Financiën en steunt
op de geldende standaarden en fundamenten.
De functionele architectuur wordt samengevat in volgende schematische voorstelling:
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Figuur 6: Functionele architectuur MKDV
Binnen deze architectuur onderscheiden we 3 lagen:




de multikanaal interactielaag, die de functionaliteit met betrekking tot de ontvangst, de behandeling en de
routering van de ‘interactie’ over de verschillende kanalen heen groepeert,
het operationeel platform, dat de functionaliteit, die gebruikt zal worden door de ambtenaren binnen de
verschillende kanalen voor de realisatie van hun taken en opdrachten, groepeert,
het ondersteunend platform, dat zich vooral richt naar het beheer van de multikanaal dienstverlening.
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Een volledige implementatie van de resultaten van de voorstudie was vanuit begrotingsoogpunt niet in één keer
haalbaar ook omwille van de realisatie van andere prioritaire projecten.
Het project MKDV is gedefinieerd als prioritair project met realisatie in de periode 2007 – 2009 en gericht op de
ondersteuning van 260 Contact Center medewerkers en 65 ambtenaren in het kader van het Persoonlijk Onthaal.
a. Contact Center
In 2005 is gestart met de uitbouw van een contact center ‘Personenbelasting’ als eerste fase (pilootproject) in de
realisatie van een volledige multikanaal dienstverlening.
In 2006 is de verdere uitbouw van het Contact Center gestart opdat alle materies van de entiteit Belastingen en
Invorderingen door het Contact Center kunnen worden behandeld.
Dit omvatte de uitbreiding en standaardisering van de infrastructuur (hardware, software, telefoonsystemen, …)
voor de ondersteuning van 99 contact center medewerkers waaronder de nodige aanpassingen en/of uitbreiding
van de (telefonie) toepassing voor verwelkoming (Interactive Voice Response system) en de toepassing voor
automatische gesprekverdeling (Automatic Call Distributor).
De genomen initiatieven beantwoorden duidelijk aan de behoeften van de burger: niettegenstaande de
communicatie in deze periode bewust beperkt werden gehouden, zijn er op ongeveer 1 jaar ruim 475.000
telefonische oproepen en 6.500 e-mails behandeld.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de verankering van het Contact Center binnen de organisatie en de verdere, gefaseerde,
technologische uitbreiding in lijn met de geplande operationalisering van het Contact Center gericht op het
afhandelen van alle materies binnen het domein Belastingen & Invorderingen en Patrimoniumdocumentatie.
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Dit omvat o.a. de implementatie van Computer Telephony Integration (CTI), e-mail routing en Skill Based Routing
(SBR).
b. Operationeel Platform – CRM ondersteuning
De FOD Financiën streeft een volwaardige dienstverlening na die langs verschillende communicatiekanalen aan de
belastingplichtige wordt geleverd. De relatie tot de belastingplichtige vormt hierbij de ruggengraat.
CRM (Citizen Relationship Management) software reikt de nodige instrumenten en functionaliteit (zie ook hoger)
aan om deze relatie en de verschillende contacten of interacties doelmatig te beheren waarbij het de bedoeling is
om een totaalbeeld te verzekeren, ongeacht het kanaal waarlangs de interactie heeft plaats gevonden.
CRM-software beheert de specifieke informatie zoals de contacthistoriek, eventuele vervolgacties, pro-actieve of
outbound contactname door het contactcenter, … en kan in die zin een belangrijke aanvulling vormen op de
bestaande contact center systemen.
In 2006 is een proof of concept opgestart om toe te laten, vertrekkende van de reeds opgedane contact center
ervaring, de juiste behoeften, haalbare functionaliteiten en mogelijke meerwaarde te identificeren en de nodige
ervaring op te doen. Het einde van de proof of concept is voorzien begin 2007
Projecten 2007
Op basis van de ervaringen van deze proof of concept zal de verdere evolutie en eventuele implementatie van een
CRM-systeem worden beslist.

2.

Project STIMER - geïntegreerd systeem Invorderingen
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Het project STIMER heeft tot doel een systeem te realiseren dat alle functionaliteiten inzake boekhouding, inning
en invordering omvat. Het is gebaseerd op de processen die zijn beschreven tijdens de BPR-Coperfin en sluit nauw
aan bij de reeds opgestarte projecten in het kader van de Geïntegreerde Systemen Belastingen & Invordering,
Douane en Patrimoniumdocumentatie, de projecten Datawarehouse en beheer van Risico’s en de projecten van de
Thesuarie.
Het project STIMER bestaat tevens uit de hergroepering en de versnelling van alle aspecten met betrekking tot
invordering, waarvan sommige voorzien zijn in het kader van andere projecten die in de realisatiefase zitten. Het
project STIMER en de projecten STIR, STIPAD en PLDA moeten dan ook op elkaar worden afgestemd (zie ook
verder).
Het aantal toepassingen, dat vandaag wordt gebruikt binnen de entiteit Belastingen en Invordering, de
Patrimoniumdocumentatie en de Thesaurie, is aanzienlijk en houdt in dat men stapsgewijze te werk moet blijven
gaan. De aanpak via herhaalde fases, die ook binnen de andere grote ontwikkelingsprojecten wordt toegepast en
die de mogelijkheid biedt om de toepassing mettertijd te verrijken, zal daarom ook binnen het project STIMER
worden gebruikt.
De opdracht werd eind 2006 gegund met het oog op een volledige realisatie in de tweede helft van 2012.
Projecten 2007
In 2007 wordt voorzien om de eerste fase van het project STIMER op te starten met het oog op een ingebruikname
vanaf 2008.
3.

Single European Payments Area (SEPA)

De "Single Euro Payments Area" (SEPA) is een belangrijk Europees project dat tot doel heeft in Europa één
‘betaalruimte’ te creëren. Hiertoe worden er Europese standaarden ingevoerd voor betalingen met
overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten. Er wordt ook gewerkt aan één wettelijk en reglementair kader.
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De overstap naar SEPA betekent concreet dat in 2008 naast de nationale ook Europese betalingssystemen voor
overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten worden ingevoerd. De betalingen tussen rekeningen van in
SEPA gevestigde banken worden van dan af beschouwd als ‘domestieke’ betalingen.
Vanaf 2010 zullen de betalingen door overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten binnen de eurozone enkel
nog via de Europese instrumenten en structuren gebeuren.
SEPA is niet alleen een uitdaging voor de banken, maar zal voor alle gebruikers van betaalmiddelen een
aanpassing vergen in de loop van de migratieperiode 2008-2010. Betaal- en inningsprocessen moeten opnieuw
worden bekeken en debiteuren- en crediteurendatabases zullen moeten worden verrijkt met IBAN en BIC
informatie, ook voor de binnenlandse betalingen. Er wordt algemeen verwacht dat de Belgische overheid zich
tegen 1/1/2009 heeft aangepast.
De voorgestelde Europese standaard heeft daarenboven minder functionaliteit en een lager dienstenniveau dan de
huidige Belgische standaard. Een belangrijk verschilpunt is bijvoorbeeld het ontbreken van de zogenaamde
gestructureerde mededeling. De Belgische banksector heeft evenwel in haar implementatieplan extra opties
genomen, waaronder het behoud en de uitwisseling tussen de Belgische banken van de gestructureerde
mededeling, om de hoge kwaliteit van het Belgische betaalverkeer te bewaren en de migratie te ondersteunen. Bij
betalingen afkomstig van ‘buitenlandse’ banken gelden deze opties mogelijks niet.
Projecten 2007
Er wordt voorzien om in 2007 een analyse uit te voeren met betrekking tot de omvang en de impact van de
wijzigingen en in functie daarvan een actieplan uit te werken.

4.

Datawarehouse
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Het project ‘datawarehouse en risicoanalyse’ betreft de implementatie van een omgeving van business intelligence
en datawarehouse – in de eerste fase met betrekking tot de toepassingsgebieden ‘natuurlijke personen’, ‘goederen’
en ‘rechtspersonen’ – ter ondersteuning van risicoanalyse, controle, invordering, bijstand en dienstverlening en dit
op basis van de architectuur zoals bepaald in de in 2004 gerealiseerde voorstudiestudie.
Het project omvat de opbouw van het technologisch platform en de noodzakelijke software. Hieronder wordt de
opbouw van de databank begrepen, maar ook de implementatie van de nodige instrumenten voor datamining.
Daarnaast zal de datawarehouse- en datamining-omgeving ook de noodzakelijke functies voor decision support
integreren.
Het project is in 2005 toegewezen met het oog op de realisatie in 2006. Het project verloopt volgens planning en
kan vanaf begin 2007 in gebruik worden genomen.
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Financiën o.a. in het kader van het project
‘datawarehouse en risicoanalyse’ is de Belgische regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van toepassing en moet bijgevolg volledig worden nageleefd door de FOD Financiën.
In 2005 is een werkgroep opgericht, de Working Group Privacy, die is samengesteld uit 4 ambtenaren die de
verschillende entiteiten vertegenwoordigen en 3 universitairen. Hun opdracht is het in goed banen leiden van de
naleving van de privacy door de FOD Financiën.
Zij werken, in nauwe samenwerking met de verschillende entiteiten binnen de FOD Financiën, de
verantwoordelijken van de projecten Coperfin en het team verantwoordelijk voor het project ‘datawarehouse’, aan
een voorontwerp van wet, die binnen het kader van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
de desbetreffende Europese richtlijn, de gemeenschappelijke grondslag moet vormen voor de verwerking van
persoonsgegevens binnen de FOD Financiën. De beschikbaarheid van deze wet is cruciaal voor de ingebruikname
van het project ‘datawarehouse’.
Projecten 2007
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In functie van de beschikbaarheid van het noodzakelijke wettelijke kader (zie hoger) is de ingebruikname van de
eerste fase van het project voorzien in 2007 (roll –out beëindigd in 2008).
De tweede fase van het project ‘datawarehouse en risicoanalyse’ betreft de toepassingsgebieden ‘Ondernemingen’,
‘Invordering patrimonium’ en ‘Particulieren en anderen’.
Binnen voorliggende ICT Ondersteuningsplan is de aanbesteding en gunning van deze tweede fase voorzien in
2007, met het oog op de realisatie in 2007 – 2009.

5.

‘Uniek’ Kennisbeheersysteem

De uitvoering van de uiteenlopende taken van de FOD Financiën is gebaseerd op zeer specifieke en
gespecialiseerde kennis. Deze kennis moet permanent verder ontwikkeld worden en overgedragen worden aan alle
ambtenaren van de FOD Financiën.
Dat betekent in concreto dat alle informatie en documentatie op het vlak van kennis die voor de ambtenaren
relevant is op zodanige wijze wordt georganiseerd, bewerkt en ter beschikking gesteld, dat enerzijds de kennis
binnen de overheidsdienst wordt bewaard en doorgegeven en anderzijds de ambtenaar wordt ondersteund bij een
efficiënte en effectieve taakuitoefening.
De FOD Financiën heeft beslist om daartoe een centraal platform voor Kennisbeheer te definiëren dat op termijn de
enige bron moet worden voor alle informatie, die niet rechtstreeks is gekoppeld aan een bestaande toepassing
binnen de FOD, en voor elk niet of slechts half gestructureerd document en tot doel heeft om:





alle nuttige documentatie en informatie (wetten, reglementaire besluiten, circulaires, commentaar, studies,
rechtspraak, rechtsleer, …) gestructureerd op te nemen,
deze informatie te screenen en onmiddellijk ter beschikking te stellen van de ambtenaren die een
rechtstreeks belang hebben bij die informatie (doelgroepgericht – digitaal kenniskanaal),
te zorgen dat alle ambtenaren een eenvormig standpunt kunnen vertolken,
te zorgen dat de informatie en documentatie up-to-date is,
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deze informatie ook op een gefilterde en ‘gevulgariseerde’ manier klaar te maken voor de communicatieafdeling die ze extern kan verspreiden,
als kennisdatabank te dienen voor alle ambtenaren,
als snel opzoekmedium te dienen voor het contact center.

In 2006 werd, in lijn met de standaard gestructureerde aanpak, de voorstudie ‘Kennisbeheer’ uitgevoerd.
De vooropgesteld functionele, modulaire, architectuur wordt in volgend schema samengevat:

Figuur 7: functionele architectuur Kennisbeheer
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De architectuur voorziet tevens in de mogelijkheid van een interface met andere systemen, zoals risicobeheer,
MKDV, e-Learning, STIR, STIPAD, STIMER, Workflow Fiscale geschillen en Paperless Douane met de bedoeling een
bestaande kennisbron te koppelen aan deze externe beheerssystemen
Er is beslist om dit unieke kennisbeheersysteem gefaseerd te realiseren:







fase 1: Installatie van de centrale kennisbank, onder meer de migratie van de eigenlijke gegevensbronnen,
de validatie van de taxonomie, de definitie van het gegevensmodel, de parameterinstelling van de
beheerstools en van de input van de kennisbank, de parameterinstelling van de toegangsmodules en het via
de webinterface ter beschikking stellen van de inhoud van deze kennisbank. Verder moet een geschikte
zoektool worden geïmplementeerd,
fase 2: Het aanschaffen en implementeren van samenwerkingtools,
fase 3: Opleiding van de eindgebruikers,
fase 4: Het veranderingsbeheer en de definitie van een kennis- en bekwaamheidsbeheersmodel waarvan de
overdracht van de intellectuele erfenis van de gepensioneerden een integraal deel is.
fase 5: Het aanschaffen en implementeren van een wetgevingstool.

De eerste fase is in 2006 aanbesteed met het oog op de realisatie en gefaseerde ingebruikname in 2007.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in 2007 de start van de realisatie van de eerste fase. De verdere ondersteuning van de
bestaande systemen (bijvoorbeeld FiscoNet) in afwachting van de beschikbaarheid van deze nieuwe kennisbank is
eveneens voorzien.
In voorliggend ICT Ondersteuningsplan is eveneens de aanbesteding en gunning van de tweede fase opgenomen.
Deze fase betreft de implementatie van een samenwerkingsplatform (‘groupware’).
Binnen vermelde aanbesteding is eveneens een optioneel lot voorzien voor de implementatie van een Web Content
Management tool, waarbij voorrang wordt gegeven aan de tool die wordt uitgekozen bij de vernieuwing van de
federale portaal.
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De integratie van specifieke externe (juridische of fiscale) databanken, zoals deze vandaag reeds door
verschillende diensten worden gebruikt, binnen het kenniscentrum is eveneens voorzien binnen voorliggende ICT
Ondersteuningsplan.

6.

Document Input Management

In 2004 werd het pilootproject ‘Dominique’ opgestart met als doel alle binnenkomende en niet-gestructureerde
informatie (briefwisseling, faxen, etc.) te scannen, te indexeren en via het intranet beschikbaar te stellen van de
medewerkers. Niettegenstaande de hoopgevende resultaten tijdens het pilootproject, hebben de gebruikers een
negatief advies gegeven over de uitbreiding ervan.
De ervaring binnen dit pilootproject te Charleroi en Gent heeft bijgedragen tot een duidelijker beeld van de reële
behoeften van de gebruikers. Ook de uitvoering van het Coperfin-plan en de opstart van de grote geïntegreerde
projecten STIR, STIPAD en het toekomstige STIMER hebben nieuwe, bijkomende, behoeften aan het licht gebracht.
In 2005 is het project ‘digitale archivering’ opgestart met het oog op de implementatie van een gemeenschappelijk
softwareplatform als basis voor alle ontwikkelingsactiviteiten waarvoor gebruik moet worden gemaakt van een
systeem voor document-, record- en procesbeheer en dat tevens moet beantwoorden aan de geldende bepalingen
voor wettelijke archivering. Er is hierbij geopteerd voor het Filenet P8 platform. Binnen dit project was slechts een
zeer beperkte levering van diensten voorzien.
Dit nieuwe platform vormt een belangrijke pijler binnen de centrale architectuur van de FOD Financiën en beoogt
een belangrijke toegevoegde waarde te leveren voor de realisatie van de Coperfin thema’s.
Deze functionaliteit zal worden geëxploiteerd door toepassingen die zogenaamd content of proces centric zijn maar
zoals hoger vermeld ook door de nieuwe geïntegreerde toepassingen of door andere, e-service gerichte,
toepassingen.
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Er wordt hierbij uitdrukkelijk geopteerd voor een Service Oriented Architecture benadering. (zie ook hoger)

Figuur 8: SOA architectuur D & RMC
Deze SOA benadering zal bijdragen tot een vereenvoudiging van de complexiteit en vooral de nodige garantie
bieden dat de verschillende functies op een uniforme wijze worden uitgevoerd. Deze benadering biedt eveneens
een zogenaamde ‘loose coupling’ tussen de verschillende ‘software agenten wat bijdraagt tot het verzekeren van
de autonomie tussen de verschillende systemen en het vereenvoudigen van het life cycle management en
bijgevolg de maintainability van de totale IT-omgeving.

Projecten 2007
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Binnen voorliggend ICT Ondersteuningsplan is het project ‘Document Input Management’ opgenomen. Dit project
omvat de levering van diensten (met betrekking tot Document Management functionaliteit) om alle behoeften
binnen de FOD Financiën in dit domein af te dekken.
De realisatie van de SOA architectuur en de ontwikkeling van ‘logische business services’ maakt hier integraal deel
van uit.

7.

E-mail platform en beheer

Het gebruik van e-mail als communicatiemiddel is ondertussen sterk ingeburgerd, ook voor formele
correspondentie. Het gebruik van de e-ID laat toe om om deze manier snel gecertificeerde berichten te versturen.
Het contract voor het huidige e-mail platform verloopt op 1/1/2009.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 is het project ‘e-mail’ opgenomen gericht op de aanschaf van een nieuw
e-mailplatform en de uitbesteding van het beheer er van.

8.

Print – on - demand

De digitale output management en printshop Dorothée vormt een fundamentele pijler binnen de ICT-infrastructuur
van de FOD Financiën. (zie ook verder)
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De doelstelling van dit project is de volledige FOD Financiën in staat te stellen een maximaal aantal
postverzendingen te doen via de centrale printshop Dorothée en deze te archiveren in de
documentatiegegevensbank (project digitale archivering).
Hierdoor worden aanzienlijke voordelen gerealiseerd:




Een aanzienlijke beperking van de portkosten,
Een betere beveiliging van de documenten dankzij de archivering ervan,
Een uniformisering van de documenten.

Het aantal poststukken dat via het centrum voor digitaal drukwerk Dorothée zal worden verstuurd wordt op 16
miljoen per jaar geschat.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de opstart van het project voorzien. Een eenvoudige
gebruikersinterface, mutualisering van de Dorothée infrastructuur, koppeling met Document Input Management
(zie verder), dekking van de functionele behoeften van bestaande toepassingen voor lokaal drukwerk, … zijn
enkele van de vooropgestelde vereisten.
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Deel 5: De lijn- en stafdiensten
In dit deel beschrijven de verschillende ICT-projecten die specifiek voor een welbepaalde lijn- of stafdienst worden
gerealiseerd.

1.

Entiteit Belastingen en Invorderingen

Dit hoofdstuk behandelt de specifieke projecten voor de entiteit Belastingen en Invorderingen.

Figuur 9: organigram B&I
a. Geïntegreerde toepassingen
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i. Geïntegreerd Systeem Belasting en Invordering (GSBI/STIR)
Het project ‘Geïntegreerde verwerking Belasting en Invordering’ betreft de realisatie van een systeem voor de
geïntegreerde verwerking van alle fiscale en niet-fiscale transacties met betrekking tot de burgers en alle andere
belastingplichtigen in relatie tot de entiteit ‘Belastingen en invordering’.
Aan de basis van dit systeem ligt het ‘Uniek Fiscaal Dossier’ dat alle informatie –fiscaal en niet-fiscaal – van de
belastingplichtige bevat. Het systeem voor geïntegreerde verwerking stelt de FOD Financiën op termijn in staat alle
belangrijkste belastingen op een geïntegreerde manier te verwerken.
De realisatie van de eerste fase van het project GSBI (met betrekking tot BTW, geïntegreerde Controle BTW en
vennootschapsbelasting, Basis uniek dossier) is gestart begin 2005. De ontwikkeling gebeurt ‘iteratief’, gericht op
een gefaseerd beschikbaar stellen van de functionaliteit verspreid over verschillende ‘releases’.
Projecten 2007
De ontwikkeling van de geïntegreerde toepassingen krijgen binnen het voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007
duidelijke prioriteit.
De stafdienst ICT voorziet in 2007 de verdere realisatie van het project GSBI met het oog op de beschikbaarheid
van de volledige functionaliteit begin 2008.
ii. Paperless Douane (PLDA)
Het project ‘Paperless Douane’ beoogt het maximaal informatiseren van de Coperfin processen, specifiek gericht op
Douane & Accijnzen, met als doel het realiseren van een efficiënte en effectieve werking.
In 2004 werd de eerste fase van het project ‘Paperless douane’ opgestart. Deze fase beoogt de verzameling van
‘gedematerialiseerde’ gegevens (elektronische aangifte). De ontwikkeling van nieuwe web gebaseerde
toepassingen die zowel door externe als mobiele interne gebruikers zal worden gebruikt staat hierin centraal. Het
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project voorziet tevens in het realiseren van de hulpmiddelen om gegevensuitwisseling op basis van internationale
standaarden mogelijk te maken.
Het totale project loopt over een periode van 24 maanden verspreid over 3 releases.
Projecten 2007
De release 1 en vervolgens de release 2 en 3 zijn voorzien beschikbaar te komen in de eerste helft van 2007.
b. Specifieke, prioritaire, projecten
De hogervermelde geïntegreerde toepassingen krijgen bijzondere aandacht om hun beschikbaarheid binnen de
komende 24 maand te verzekeren.
Daarnaast zijn er binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 bijkomende specifieke prioritaire projecten opgenomen.
i. Tax-on-Web 2007
Sinds zijn introductie in 2003 is het succes en de aanvaarding van Tax-on-Web steeds verder toegenomen.
Ongeveer 15% van de aangiftes zijn in 2006, hetzij door de belastingplichtige zelf hetzij door een gemandateerde
langs deze weg ingediend.
In 2006 is in het kader van Tax-on-Web 2006 een pilootproject ‘voorafgaandelijk ingevulde aangifte’ gestart,
waarbij de reeds beschikbare (inkomsten-) informatie, verworven in het kader van de Belcotax aangifte (zie
verder), voorafgaandelijk wordt ingevuld in de aangifte. Dit pilootproject was opgebouwd in functie van een aantal
welomlijnde doelgroepen en omvatte ongeveer 10% van alle aangiften.
Projecten 2007
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Het project Tax-on-Web 2007 voorziet in de verdere verbetering (uitbreiding) en het nodige onderhoud van de
toepassing in het kader van de aangifte 2007. Deze omvatten o.a.:









Veralgemening van het voorafgaandelijk invullen naar alle inkomsten van alle loontrekkenden,
Vermindering van de ‘uitgesloten’ gevallen,
De verbetering van verschillende functionaliteiten, o.a.
o in het kader van de snelle ingave,
o invulondersteuning voor bepaalde velden op basis van een wizard
o automatisch versturen van email bericht bij niet ingediende aangifte,
o toegang tot de berekening na het indienen van de aangifte,
o …
Technische verbetering gericht naar een stabieler platform en korte antwoordtijden,
Via het portaal ‘My Minfin’ (zie verder) de burger volgende documenten en informatie in elektronische vorm
beschikbaar stellen
o Aanslagbiljetten personenbelasting sinds 2005
o Zijn federale fiches onroerende voorheffing
o Zijn fiches inzake verkeersbelasting en beroepsvoorheffing
o De gegevens van zijn verschillende lokale contacten
…
ii. Belcotax-on-Web 2007

Reeds sinds 1993 ontvangt de FOD Financiën de informatiefiches van heel wat inkomstenverschaffers, zoals de
werkgevers (of hun sociale secretariaten of boekhoudkantoren) en de Sociale Zekerheid of de Rijksdienst van
Pensioenen, via het elektronische Belcotax systeem. Ook de diverse organisaties die attesten moeten afleveren ten
gunste van de belastingplichtige maken al lang gebruik van Belcotax.
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In 2004 werd het project Belcotax-on-Web opgestart waarbij de bestaande Belcotax toepassing (voor het
aanleveren van loongegevens fiche 281.10 op magneetdrager) wordt aangepast en op het internet beschikbaar
komt.
Deze versie is in 2006 in gebruik genomen met groot succes want reeds in het eerste jaar van beschikbaarheid wel
al 43,23% van de ontvangen informatie langs deze weg ingediend. Deze toepassing vormt een belangrijke bijdrage
tot een snellere en betere dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader van de voorafgaandelijk ingevulde aangifte
(zie hoger).
Projecten 2007
In het kader van het project Belcotax-on-Web 2007 wordt voorzien in de verdere uitbreiding en het nodige
onderhoud van de toepassing in functie van de wetswijzigingen en het verder verbeteren van de functionaliteit om
de sociale secretariaten, de ondernemingen en de particulieren ertoe aan te zetten meer gebruik te maken van de
Belcotax-on-Web toepassing.
Deze aanpassingen omvatten o.a.:







Annualisering van de aangiftes
Technologische update (XML, RDC, CCFF)
Analyse van de uitwisseling van fiscale informatie met het buitenland
Nieuwe
fiches
281.18
(vervangingsinkomen),
281.00
(verzekeringsmaatschappijen),
(controlemaatregelen), fiche landbouwers,
Extra mogelijkheden beheer van verzendingen,
Geavanceerde opzoeking en selectie.
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iii. Back-office Vennootschapsbelasting
In 2006 werd het project gericht op de modernisering van de ‘back-office Vennootschapsbelasting’ opgestart.
De gemoderniseerde toepassing zal o.a. de volgende functionaliteiten bieden:







integratie van de verschillende gegevensbanken van de vennootschapsbelasting,
consultatie van de gestructureerde gegevens van de aangiften, met rechtstreekse toegang tot de
gegevens die reeds gecentraliseerd werden in CVVEN,
toegang tot de originele aangiften, hetzij via visualisatie van de gescande aangiften of de presentatie van
een pdf document voor de aangiften die gebeurden via Vensoc,
inwerkinstelling van validatieregels en geautomatiseerde controle om de voorbereidende fase aan de
inkohiering te optimaliseren,
inwerkingstellen van beheersinstrumenten voor het opvolgen van de taxatiewerkzaamheden,
ontwikkelen van instrumenten voor statistieken.

Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de verdere realisatie en ingebruikname van deze gemoderniseerde
versie voorzien.
iv. Koppelen TAXI/BETAX en CVVEN aan dringende inkohieringen
De toepassing ‘dringende inkohieringen’ biedt de nodige ondersteuning om op de meest efficiënte wijze
belastingsaanslagen, die dringend moet worden afgehandeld, in te kohieren.
Projecten 2007
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Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien om deze toepassing te koppelen aan de toepassing
TAXI/BETAX, wat betreft de personenbelasting, en CVVEN, wat betreft de vennootschapsbelasting.
v. Omzetting ICDOWIN naar Dorothee-on-line
De digitale output management en printshop Dorothée vormt een fundamentele pijler binnen de ICT-infrastructuur
van de FOD Financiën.
Deze centrale printshop heeft tot doel de uitgaande gegevens van ons informatiesystemen te digitaliseren volgens
een standaard formaat, te indexeren volgens een unieke identificatie, op te slagen en via het intranet ter
beschikking te stellen van de interne gebruikers.
Het is de bedoeling om op termijn alle volume printing (centraal en lokaal) via de centrale printshop te laten
gebeuren.(zie ook hoger)
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de omzetting van ICDOWIN naar het Dorothéeplatform voorzien. Deze
omzetting betreft circa 175 formulieren in 3 talen.
vi. Migratie Siemens BS2000
Sinds 2004 is de consolidatie en migratie van de BTW-toepassingen gestart. Sinds begin 2006 zijn alle decentrale
BS2000 systemen buiten werking gezet.
Een aantal BTW-toepassingen zullen op 1/1/2008 nog operationeel zijn op het centrale Siemens BS2000 platform.
Op dat ogenblik is het de bedoeling om ook dit systeem buiten gebruik te plaatsen.
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Het is noodzakelijk om het verdere gebruik van deze toepassingen te verzekeren, voor sommige ervan in
afwachting van de integratie van deze functionaliteit binnen de nieuwe geïntegreerde toepassing voor andere op
langere termijn.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de migratie van de betreffende toepassingen naar de standaarden en
fundamenten van de FOD Financiën voorzien.
vii. Migratie bestaande toepassingen BBI
Een aantal van de bestaande toepassingen voor de BBI steunen op andere technologieën dan de bestaande ICT
pijlers binnen de FOD Financiën. Het is de bedoeling dat op termijn alle toepassingen steunen op de fundamenten
en standaarden van de FOD.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 is voorzien om een aantal van de bestaande toepassingen van de BBI die
steunen op het Oracle platform te migreren naar DB2.
Het betreft:








SBSTAT: statistieken en werkplannen van de BBI
AFERSTAT: statistieken en werkplannen van de AOIF
CONTENT: juridische geschillen opvolging
OBO: ‘ordebureau’ van de BBI (Hoofdbestuur)
ETRANG: uitwisseling van informatie met buitenlandse administraties
JUBI: kennisgevingen aan en door het gerecht
LCF-BASE: controle-informatie (zaken, dossiers, personen).
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viii. Migratie resterende WANG toepassingen
Sinds 1987 vormen de WANG VS minicomputersystemen – 26 in totaal, verspreid over 12 regionale
computercentra – een belangrijk onderdeel van het Belconet-netwerk.
Eind 2001 werd het startsein gegeven voor de noodzakelijke vervanging van deze oude WANG VS omgeving door
nieuwe en toekomstgerichte systemen. Een beperkt aantal toepassingen (waaronder ‘preselectie’, ‘180B’,
‘berekening Moratoriumintresten’ en ‘bezwaarschriften’) zijn nog operationeel in afwachting van de volledige
beschikbaarheid van het project datawarehouse.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de migratie van de overblijvende toepassingen voorzien.
ix. Astrid netwerk
De opbouw van een communicatienetwerk is een belangrijk aspect, niet alleen voor de gegevensuitwisseling
tussen de mobiele teams en de regiekamers maar ook eventueel in het kader van gemeenschappelijke interventies
(tussen verschillende mobiele teams of met andere overheden zoals de federale politie).
In 2004 is een eerste testproject gelanceerd met de bedoeling de technische betrouwbaarheid en prestaties uit te
testen van de bandbreedte bij bepaalde communicatiemiddelen (Astrid- en GPRS-netwerk).
Op basis van de resultaten van deze eerste testen en de verdere onderzoeken betreffende o.a. de technische
haalbaarheid door de technische werkgroep is beslist tot het gebruik van het Astrid-netwerk in het kader van
gecoördineerde acties met politie of hulpdiensten.
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Het ‘gecombineerde’ gebruik van het Astrid netwerk voor spraak en data transmissie in het kader van de
dagelijkse opdrachten is minder performant gebleken, in het bijzonder bij het doorsturen van iets omvangrijkere
data. Hiervoor zal worden geopteerd voor het generieke mobiele spraak en data netwerk van de FOD Financiën
(zie verder).
Projecten 2007
De ingebruikname van de nodige Astrid telecommunicatie apparatuur voor de mobiele eenheden is voorzien in
2007.
x. VIES projecten
Binnen de initiatieven onder de impuls van de DG TAXUD en de samenwerkingsakkoorden met de andere EUlidstaten is de uitwisseling van gegevens en informatie een fundamenteel aspect (zie ook hoger).
VIES (VAT Information Exchange System) is de toepassing voor het uitwisselen van BTW informatie. Het
bestaande VIES moet ingevolge de toetreding van nieuwe lidstaten op 1/1/2007 worden aangepast.
VIES2 is de ‘nieuwe’ versie waarbij een aantal bijkomende functionaliteiten zijn voorzien, rekening houdende met
de nieuwe economische realiteiten zoals e-business. Hierbij wordt rekening gehouden met de termijn van realisatie
die wordt vooropgesteld door de Commissie en die afhankelijk is van het in voege treden van de nieuwe
wetgeving.
In aansluiting op de conclusies van de VIES2 haalbaarheidstudie, wordt tussen de DG TAXUD en de verschillende
lidstaten een (gemeenschappelijke) ‘SLA’, Service Level Agreement, opgesteld waarbij normen voor datakwaliteit,
periodiciteit en reactiesnelheid van uitwisseling, beschikbaarheid (24/7) en technische ondersteuning (op basis van
ITIL processen) worden vooropgesteld.
Deze SLA sluit nauw aan bij de initiatieven binnen de ‘strijd tegen de fraude’ en is er op gericht :
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Op een structurele wijze, meer informatie frequenter uit te wisselen,
De beschikbaarheid van de informatiesystemen gericht op de adhoc uitwisseling van informatie te verzekeren
24/7 met respect voor minimale performantieniveau’s (met inbegrip van maximale herstelperiode bij
calamiteiten - DRS).

Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet de nodige technische ondersteuning om de aanpassingen en uitbreiding aan de VIES
toepassing (o.a. B2B, Verzoeken derde lidstaat, Historiek BTW-registratiegegevens, One-stop Shop, …) in lijn met
de door de Commissie vooropgestelde realisatietermijn en het voorkomend in voege treden van betreffende
regelgeving.
De stafdienst ICT voorziet tevens de nodige ondersteuning in het kader van de besprekingen van de
hogervermelde SLA. De nodige initiatieven noodzakelijk voor het waarborgen van de vooropgestelde
beschikbaarheid en performantieniveau’s worden voorzien, in lijn met de voorgestelde termijnen.
xi. Voes (VAT on e-Services)
Het project VoeS betreft de BTW afhandeling op elektronische dienstverlening en biedt een BTW-plichtige met zetel
buiten de Europese Commissie de mogelijkheid zich te registreren binnen een deelstaat naar keuze, er
trimesteriele aangiftes en verwante betalingen te doen.
Projecten 2007
De functionaliteit met betrekking tot Voes wordt opgenomen binnen de geïntegreerde toepassing STIMER.
xii. Aanpassing programma uitgavestukken 62B
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De automatisering van de uitgavenstukken 62B betreft de behandeling van de teruggaven. Dit omvat ook de
specifieke gevallen zoals de – op vraag van de belastingplichtige - terugbetaling op een ander rekeningnummer, de
aanwending van de teruggave voor de betaling van openstaande schulden en de speciale terugbetalingen van
belastingen (erfenissen, faillissementen, betalingen in het buitenland, feitelijke scheiding, echtscheidingen, enz.).
Projecten 2007
De aanpassing van de bestaande toepassing, gericht op een vlottere verwerking van de teruggave in geval van
buitenlandse rekening (codes IBAN, BIC & Swift), is voorzien binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007.
xiii. IsaGate
Het betalingsverkeer, zowel ontvangsten als terugbetalingen, met betrekking tot de BTW kan door het operationeel
maken van ISAGATE gemoderniseerd worden.
Zeker voor de ontvangsten maakt dit een snellere toerekening
informatiedoorstroming mogelijk naar de BTW-ontvangkantoren.

mogelijk

en

dus

ook

snellere

Projecten 2007
Er wordt voorzien om de gegevens beschikbaar binnen ISAGATE te ontsluiten gericht op het ‘beschikbaar stellen’
aan de nieuwe geïntegreerde toepassingen (STIR – STIMER).
xiv. KBO BTW 604A
Het project KBO BTW 604A betreft de elektronische aangifte van aanvang van werkzaamheden in hoedanigheid
van BTW-belastingplichtige.
Projecten 2007
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Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de nodige technische ondersteuning voorzien voor het afwerken en in
productie nemen van de toepassing.
xv. E-Notariaat
Sinds 1 oktober 2003 kunnen de notarissen, in een eerste fase van dit project, bepaalde berichten via
elektronische weg versturen. Bij deze informatie-uitwisselingen is de vertrouwelijkheid gewaarborgd en wordt de
garantie geleverd dat de aanvraag wel degelijk door de administratie ontvangen is.
De tweede fase van het e-notariaat is in 2006 opgestart. Deze tweede fase omvat enerzijds een verbetering van de
bestaande functionaliteiten en anderzijds het automatiseren van de documentstromen met de notarissen zoals o.a.
het elektronisch terugzenden van officiële kennisgevingen opgemaakt door ontvangers aan de notarissen.
Deze tweede fase beoogt:







het ‘notaris werk’ binnen de FOD Financiën te vereenvoudigen en te moderniseren
o door een vereenvoudigde opmaak van notariële berichten,
o een automatische sortering van de notariële berichten,
o een automatisch en snel antwoord aan de notaris (zonder manuele tussenkomst) in geval er geen
fiscale schulden of heffingen zijn,
o de overgang naar de nieuwe fundamenten en standaarden (XML – CCFF)
te werken binnen een geest van strijd tegen de fraude en tegen het georganiseerde onvermogen te betalen
door
o de samenwerking en de opvolging tussen de notariële procedure en de schattingsdiensten te
verbeteren en te automatiseren,
o de procedures van schatting in het kader van de te berekenen gerealiseerde meerwaarde bij de
verkoop van gebouwen van niet-inwoners te vereenvoudigen en te harmoniseren
de kennisgeving aan de notarissen te automatiseren en hergroeperen,
een gestructureerde identificatie en toewijzing van ontvangen betalingen aan de betreffende fiscale schuld.
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Projecten 2007
In 2007 wordt de verdere ontwikkeling voorzien.
xvi. e-Deurwaarder – fase 1
Op 8 juni 2004 werd het samenwerkingsakkoord ondertekend, gericht op de modernisering en harmonisering van
de procedures tussen de Invordering en de Gerechtsdeurwaarders. De basis van deze modernisering is de
automatisering van de uitwisseling van informatie:




uitwisseling van informatie (modulaire informatiebrief voor de opvolging van de procedures die zijn
toevertrouwd aan de gerechtsdeurwaarders)
uitwisseling van aktes en opdrachten op basis van elektronische handtekening
identificatie en automatische toewijzing van de betalingen ten overstaan van de betreffende fiscale schuld.

Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan wordt de realisatie van de functionele analyse van de e-Deurwaarder toepassing, in
nauw overleg met de vertegenwoordiging van de deurwaarders, voorzien
xvii. Registratie aannemers – nieuwe procedure
Op vrijdag 14/12/2006 werd een kaderovereenkomst afgesloten tussen de overheid en de sociale partners over de
hervorming van de registratieverplichting en werfmeldingen voor de bouwsector.
Deze kaderovereenkomst beoogt, naast andere maatregelen in de strijd tegen het zwartwerk, de registratie in de
bouwsector tegen het einde van 2006 om te vormen met het oog op het bereiken van drie doelstellingen:

Federale Overheidsdienst Financiën

75





het uitwerken van een alternatief dat tegemoetkomt aan het arrest van 9 november 2006 van het Europees
Hof van Justitie tegen België, alsook de principes vervat in de Dienstenrichtlijn
een vereenvoudiging van de procedure voor bonafide ondernemingen
en een verstrenging van de aanpak ten aanzien van malafide ondernemingen. Daartoe zullen ook de nodige
maatregelen genomen worden om het ‘shoppen’ tussen verschillende registratiecommissies uit te sluiten.

Daartoe dienen de controlemiddelen geoptimaliseerd worden via ondermeer een uitbreiding en verfijning van de
bestaande werfmelding. De informatie inzake de werfmelding moet online consulteerbaar zijn voor alle betrokken
diensten (niet enkel RSZ zoals momenteel), o.a. FOD’s Financiën, Sociale Zekerheid en Werk, de Fondsen voor
Bestaanszekerheid, rsvz en rva.
Daarnaast zal er tussen fiscus en rsz een maximale gegevensuitwisseling worden nagestreefd inzake risico
ondernemingen en zullen knipperlichten worden ingebouwd. Hierdoor wordt een tool gecreëerd voor snelle,
gerichte en gecoördineerde controle en actie door de overheid tegen fraude en zwartwerk;

Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet de
kaderovereenkomst te respecteren.
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xviii. Evolutie workflow ‘Fiscale Geschillen’
In 2004 werd de ontwikkeling van het Workflow-project voor fiscale geschillen gerealiseerd. Het project betreft alle
fiscale geschillen, zowel in het kader van de directe als indirecte belastingen.
De basis van het systeem is de automatisering van de betreffende processen. Het betreft de opbouw van een
elektronisch dossier, wat een versnelde doorstroming van de informatie toelaat. Dit leidt tot een betere en sneller
dienstverlening aan de burger/belastingplichtige en een hoger gebruiksgemak voor de medewerkers.
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Het systeem is sinds eind 2006 ontplooid en in gebruik bij 11 regionale directies van de directe belastingen.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de uitbreiding en verbetering van de workflow ‘fiscale geschillen’. Dit betreft
o.a.:







Het ontwikkelen van een historiek voor een betere exploitatie van de gegevens, o.m. in het kader van de
dashboards Mississipi,
De integratie van het project Identity Management, waarbij het project workflow geschillen werd gelanceerd
vooraleer de keuze werd gemaakt voor deze strategie inzake bescherming van de gegevenstoegang,
Interactie met de grote toepassingsprojecten om o.m. de dubbele invoering van gegevens te vermijden,
Toekennen van het nationaal nummer als login,
Aanpassing van de toegangsinterface tot de geschillen die moeten worden beheerd,
Identificatie van de klachten voor een juiste kwalificatie van de geschillen.
xix. Ondersteuning Xenon – strijd tegen de fraude

Met de groei van e-business zijn evenzeer het aantal gevallen van frauduleuze praktijken binnen deze virtuele
wereld toegenomen. Deze praktijken kunnen verschillende vromen aannemen, gaande van deloyale concurrentie
over oplichting en verkoop van gestolen of ontvreemde goederen, verkopen zonder aangifte van de BTW of de
gegenereerde inkomsten …
Om effectief dergelijke praktijken op het internet te kunnen opsporen is de implementatie van een
gespecialiseerde toepassing, Xenon, beslist.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning.
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c. Functionaliteit te voorzien binnen de Geïntegreerde toepassingen
De nieuwe geïntegreerde toepassingen vormen de kern van de (toekomstige) functionele ICT ondersteuning. De
nadruk ligt binnen onze benadering dan ook op de ontwikkeling van deze nieuwe toepassingen waarbij nieuwe
functionaliteit a priori in het kader van deze nieuwe toepassingen wordt ontwikkeld.
We geven hierbij alvast een niet-exhaustieve lijst van gewenste functionaliteit die in het kader van de
geïntegreerde toepassingen is opgenomen:












‘Handelaarsplaten’ – automatische inlichtingverschaffing aan de FOD Mobiliteit (DIV) dat door de bezitters
van een handelaarsplaat de nodige stukken werd voorgelegd voor het bekomen van de verlenging van hun
handelaarspla(a)t(en). (GSBI/STIR – DU)
Bijwerken activiteiten codes binnen de KBO – vennootschapsbelasting is authentieke bron (GSBI/STIR – DU)
Beheer ‘financiële rekeningen’ met betrekking tot een vlottere afhandeling van de terugbetalingen
(GSBI/STIR – DU)
CAMADA - In juni 2004 werd binnen de Administratie der Douane & Accijnzen het moderniseringsproject
CAMADA opgestart met het oog op de actualisering van de missiedefinitie en werkmethodes in functie van de
gewijzigde omgevingsfactoren (aard van de fraude, internationale context, nieuwe methodes van onderzoek,
…). Hieruit zijn nieuwe werk- en managementprocessen voortgevloeid die moeten leiden tot een éénvormige
aansturing en opvolging, transparantie over de werking en een verhoging van de performantie door o.a.
kortere doorlooptijden van onderzoeksdossiers. Een belangrijk onderdeel is de beschikbaarheid van een ‘case
management’ omgeving die tevens het informatie en resources beheer zal verzekeren. (GSBI/STIR)
Modernisering toepassing Voorafbetaling (STIMER)
Uitbreiding Onroerende voorheffing (STIMER)
Verkeersbelasting (incl. XML uitwisseling met het DIV) (STIMER)
Uitbreiding DIGILIST (STIMER)
Modernisering CKBB/BCAE – de toepassing gebruikt door het centraal kantoor voor buitenlandse
belastingplichtigen maken momenteel gebruik van een PC-toepassing. Er wordt voorzien in de migratie naar
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de standaarden en fundamenten (serveromgeving) en de integratie binnen de geïntegreerde toepassingen
(GSBI/STIR – STIMER).
Uitbreidng ROMEO – beheerssysteem voor de opvolging van geschillen inzake invordering (STIMER)
Elektronische procesvoering (aansluiting op project e-Justice) – Het project e-Justice/Phenix heeft tot doel
een nieuw gerechtelijk informaticasysteem te ontwikkelen gebaseerd op het elektronisch dossier waarbij
Justitie van bij het begin van de gerechtelijke procedure per zaak een elektronisch dossier creëert. Op
termijn zal elke vorm van ‘gerechtelijke’ communicatie, zowel op strafrechterlijk vlak als op burgerrechterlijk
vlak, elektronisch kunnen verlopen. Bij KB is bepaald dat categorieën van rechtspersonen verplicht worden
hun proceshandelingen elektronisch te stellen en te ontvangen. De federale overheidsdiensten worden
geacht hiervan deel te zullen uitmaken. (STIMER)
Optimalisatie beheer directe belastingen en BTW (STIMER)
Beheer gerechtskosten met betrekking tot BTW-dossiers (STIMER)
Berekening moratoriumintresten directe belastingen (STIMER)
Beheer weerhouden BTW-kredieten (STIMER)
Beheer verjaringstermijn directe belastingen/BTW (STIMER)
Aanpassing verrekening betaling ten overstaan van bepaalde schulden (STIMER)
Aanpassing verrekening ten overstaan van betwiste schulden directe belastingen (STIMER)
Aanpassing ‘negatieve’ inkohieringen (STIMER)
Beheer en opvolging invorderingsdossiers CLO en Dienst Internationale Conventies (STIMER)
Automatisering boekhoudkundige verwerking en de opmaak van statistieken inzake RV en SW (STIMER)
…
d. Bijzondere raamovereenkomst Douane & Accijnzen

In het kader van de realisatie van het Meerjaren Strategisch plan van de Europese Unie staan er verschillende
aanpassingen/modernisering aan bestaande systemen en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op stapel. Voor
sommige van deze projecten zijn de functionele behoeften beschikbaar maar een aantal bevinden zich nog in de
fase waarin de vereisten worden verzameld en/of vervolledigd. De volledige realisatie van de totaliteit van de
projecten is voorzien in 2013.
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Volgende projecten maken deel uit van deze Meerjaren Strategie:


Uitbreiding TARIC
Dit betreft o.a. de deelprojecten Taric 3 - quota 2, BTI/EO, Chemische nomenclatuur, Vergunningen en
certificaten.



Excise Movement Control System
De beschikking 1152/2003/EG van 16 juni 2003 van het Europees Parlement voorziet de ontwikkeling van
een Europees geautomatiseerd systeem voor de gegevensverwerking met betrekking tot het vervoer van
accijnsproducten. De functionele analyse op Europees niveau wordt verwacht beschikbaar te zijn in de eerste
helft 2007. Het systeem moet begin 2009 operationeel zijn.



Automated Import System
AIS is een geautomatiseerd invoersysteem dat in een eerste fase de mogelijkheid moet bieden pre-arrival
informatie te ontvangen. In een tweede fase moeten bijkomende functionaliteiten worden ontwikkeld met
betrekking tot een gecentraliseerde aangifte zoals voorzien in het Communautair Douanewetboek



Automated Export System
De realisatie van het eerste deel van AES, zijnde het Export Controle Systeem, is opgenomen binnen de
geïntegreerde toepassing PLDA (zie ook hoger). De volgende fase met betrekking tot de functionaliteit van
AES is volop in definitie. België maakt deel uit van de Europese projectgroep.



Single European Access Point
Intentiegedreven online toegang tot de administratieve processen, ongeacht de betrokken autoriteit of de
geografische situering ervan is één van de doelstellingen van het Meerjarenplan en de e-government
strategie.



European Customs Information Portal
Het is hierbij de bedoeling om economische operatoren via een gemeenschappelijk portaal toegang te geven
tot relevante import/export informatie.
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Economic Operator Registration and Identification
Dit betreft een gemeenschappelijk registratie en identificatiesysteem gericht op een coherente en
geharmoniseerde identificatie van de economische operatoren.








Single European Authorization
Authorized Economic Operator
Registered Exporter
Risk Management Framework
NCTS/TIR
Single Window

Projecten 2007
Binnen het voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien in de aanbesteding en gunning van een
meerjarige raamovereenkomst (2007 – 2013) met het oog op de realisatie van de engagementen en
verplichtingen in het kader van hogervermelde Meerjaren Strategie en verwante projecten

2.

Entiteit Patrimoniumdocumentatie

In dit hoofdstuk worden de specifieke projecten voor de entiteit Patrimoniumdocumentatie behandeld.
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Figuur : Organogram Patrimoniumdocumentatie

a. Geïntegreerde toepassing
i. STIPAD
De basis van een volledig geïntegreerde verwerking van de patrimoniale documentatie wordt gevormd door het
‘Uniek Patrimonium Dossier’. Deze gegevensbank wil alle roerende en onroerende gegevens bevatten over de
samenstelling en de waarde van het patrimonium van alle natuurlijke personen en rechtspersonen.
Gefaseerd zal de volledig geïntegreerde verwerking van de sector patrimonium documentatie (kadaster,
registratie, domeinen en hypotheekbewaring) hier rond worden opgebouwd. Op termijn zal het Uniek Patrimonium
Dossier dan worden geïntegreerd binnen het hogervermelde Unieke Fiscale Dossier.
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In 2005 is gestart met de eerste fase van de realisatie van deze geïntegreerde toepassing. Deze fase betreft
uitsluitend het onroerende patrimonium. Ook in het kader van deze toepassing is geopteerd voor een iteratieve
ontwikkeling waarbij de functionaliteit gefaseerd en gespreid over verschillende releases ter beschikking zal
worden gesteld gespreid over de periode 2007 – 2009.
Projecten 2007
Het ICT Ondersteuningsplan 2007 voorziet in de verdere ontwikkeling van het project met het oog op het
beschikbaar komen van de eerste release eind 2007.
Binnen de initiële STIPAD aanbesteding was een clausule opgenomen inzake de optie Hypotheken. Deze optie kan
worden gelicht indien de wetswijzigingen noodzakelijk voor de integratie van de hypotheken voldoende gevorderd
zijn en de realisatie van ‘cluster A’ een goede vooruitgang boekt. Aan beide opties is voldaan, er is dan ook beslist
deze optie te lichten.
b. Specifieke moderniseringsprojecten
Zoals hoger vermeld krijgen de geïntegreerde toepassingen krijgen bijzondere aandacht om hun beschikbaarheid
binnen de komende 24 maand te verzekeren.
Daarnaast zijn er binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 ook wat betreft de entiteit Patrimoniumdocumentatie
bijkomende specifieke prioritaire projecten opgenomen waarvan de functionaliteit niet zal wordt voorzien binnen
STIPAD.
i. Project CADGIS
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Het project CADGIS heeft tot doel om de bestaande, op digitale plannen gebaseerde CADMAP omgeving te
vervangen door een nieuwe GIS-omgeving, die ook ter beschikking zal worden gesteld van alle betrokken partners
(gemeenten, gewesten, notarissen, landmeters, …)
Doordat deze ruimtelijke gegevens voortaan worden opgeslagen in een databank vormen zij één logisch geheel (en
dus als het ware één grote kaart waarvan het digitale beeld op het ogenblik van consultatie wordt samengesteld).
Dat maakt het ook makkelijker om de ruimtelijke gegevens te bewerken, er nieuwe gegevens aan toe te voegen
en up-to-date te houden.
Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om deze ruimtelijke gegevens naadloos te combineren met andere
informatie waardoor er niet alleen veel meer informatie beschikbaar komt, maar als het ware ook een interactieve
kaart kan worden opgebouwd die zich laat integreren binnen de bedrijfsprocessen.
Projecten 2007
De aanbesteding met betrekking tot de voorstudie werd in 2006 gegund met het oog op de realisatie in 2007.
ii. Project OSIRIS
De Administratie Patrimoniumdocumentatie beschikt over een grote verscheidenheid aan informatie die het aspect
“vastgoed” in zijn totaliteit en over het volledige nationale grondgebied omvatten, zowel onder vorm van een
inventaris (goederen, rechten en eigenaars), cartografisch onder de vorm van (schaalbare) plans, als onder vorm
van statistieken en analyses. Het project STIPAD heeft tot doel deze informatie samen te brengen in het uniek
‘patrimoniaal dossier’.
Op zeer regelmatige basis is er vraag uit de academische wereld naar ‘patrimoniale’ (statistische) informatie. De
structuur van de gegevens bemoeilijkt echter een rationele, volledige en doeltreffende exploitatie ervan door
wetenschappelijke vorsers. Ook het gebrek aan een inventaris ten behoeve van de academische wereld blijkt een
belemmerende factor te zijn voor het uitvoeren van studies.
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Vanuit deze vaststelling is het project OSIRIS opgestart voor de realisatie van een gestructureerd
uitwisselingsplatform, gericht naar de verspreiding van statistische informatie waaruit persoonsgebonden
elementen werden geweerd en dit op een geformaliseerde wijze. Dit uitwisselingsplatform sluit aan bij het project
STIPAD.
Dit platform OSIRIS zal aan de wetenschappelijke wereld nieuwe mogelijkheden bieden om opzoekingen uit te
voeren en de resultaten van de studies op regelmatige basis te publiceren.

Projecten 2007
Het project OSIRIS wordt in nauwe samenwerking met de academische wereld gerealiseerd. Het project, gespreid
over 5 jaar, is opgesplitst in 3 fases. De eerste fase (gespreid over 36 maanden) betreft de studie en gebeurt
volledig door de academische wereld.
De resultaten van deze studie vormen de basis voor de openbare aanbesteding en markttoewijzing gericht op de
realisatie van het uitwisselingsplatform. De stafdienst ICT voorziet hiervoor de nodige ondersteuning en middelen.
iii. Project CADMAP - uitbreiding
Het in 2002 opgestarte project CADMAP heeft tot doel om het kadastraal plan digitaal beschikbaar te stellen.
Op basis van de aanbesteding in 2006 worden de functionaliteiten van de toepassing uitgebreid om meer
informatie en manipulatiemogelijkheden met betrekking tot de plannen en het online beschikbaar stellen mogelijk
te maken.
Projecten 2007

Federale Overheidsdienst Financiën

85

De verdere realisatie van de hogervermelde uitbreiding en de voorbereiding met het oog op de overdracht op
termijn naar CADGIS is voorzien in 2007.
c. Functionaliteit op termijn te voorzien binnen de Geïntegreerde toepassingen overgangsoplossing intern te ontwikkelen
Dit hoofdstuk betreft (nieuwe) functionaliteiten en/of toepassingen waarvan de functionaliteit op termijn zal
worden overgenomen door de nieuwe geïntegreerde toepassingen maar waarvoor het desalniettemin wenselijk kan
zijn om een overgangsoplossing te ontwikkelen.
Wat betreft de hieronder vermelde oplossingen wordt a priori voorzien in een ontwikkeling door interne
medewerkers.
i. Bancaire inlichtingen
Het project Bancaire inlichtingen beoogt de ontvangst en verwerking van gestructureerde financiële informatie in
verband met nalatenschappen. Het betreft in het bijzonder de vervanging van de bestaande kennisgevingen 201
door elektronische berichten.
Dit project is opgestart in nauw overleg met de verenigingen van banken en financiële instellingen.
Eind 2006 is een pilootproject opgestart met de bank KBC.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de verdere ondersteuning gericht op de uitbreiding van het pilootproject naar alle banken en
financiële instellingen.
ii. Materieel & Uitrusting
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Het project Materieel & Uitrusting beoogt de ‘extractie’ van de relevante informatie uit de jaarrekeningen
neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België met het oog op de opmaak van een
elektronische aangifte ‘Materieel & Uitrusting’.
Project 2007
Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning. (zie ook hoger uitwisseling informatie NBB)
iii. Ter beschikking stellen van verkoopsprijzen onroerend goed aan de burger via
het internet
De Patrimoniumdocumentatie beschikt over uitgebreide informatie, met betrekking tot onroerende goederen
waaronder een uniek bestand van vergelijkingspunten ‘venale waarden’ . Een andere informatiebron is de
permanent geactualiseerde databank van de verkoopprijzen.
Deze informatie maakt het mogelijk om de waarde van het vastgoed in vrije handel in te schatten rekening
houdende met recente – vergelijkbare – verkoopprijzen en de tendens van de vastgoedmarkt.
Deze informatie kan ook nuttig zijn voor de burger die momenteel uiterst moeilijk zelf nog de waarde van
bijvoorbeeld een woning kunnen inschatten.
De FOD Financiën is het principe genegen dat de burgers en de professionelen en de eigen ambtenaren over
gelijkaardige basisgegevens moeten kunnen beschikken om op voet van gelijkheid met elkaar te kunnen
onderhandelen.
Anderzijds moet de nodige aandacht worden gegeven aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Projecten 2007
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In een eerste fase, in functie van het advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer wordt voorzien in de opmaak en via internet ter beschikking stellen van een databank met meer
algemene of statistische informatie (gemiddelde koopsom). Deze databank moet bijdragen tot de bescherming van
de burger ten overstaan van eventuele misbruiken (excessieve prijzen) door sommige verkopers.
iv. Ter beschikking stellen van
professionelen via het internet

verkoopsprijzen

onroerend

goed

aan

de

De hoger vermelde informatie met betrekking tot recente verkoopprijzen van onroerende goederen kan eveneens
een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor de professionele gebruiker.
Er wordt voorzien deze informatie, mits het betalen van een kleine vergoeding, beschikbaar te stellen aan de
professionele gebruiker (op de eerste plaats aan notarissen, immobiliënmakelaars en landmeter-experten). Het is
de opzet hiervoor specifieke akkoorden af te sluiten met de respectievelijke beroepsorganisaties met het oog op de
naleving van de deontologie.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de ontwikkeling van een (eenvoudige) module waarbij via het internet de mogelijkheid wordt
geboden om de recente verkoopprijzen van onroerende goederen te bekomen.
In een latere fase worden gespecialiseerde modules overwogen.
v. Opvolging artikel 53 – automatische briefwisseling
Het project beoogt het (automatisch) toesturen van een berichtgeving aan alle kopers van een bescheiden woning
gebruikmakende van het verlaagd tarief (artikel 53 2°CDE) ten einde hen te wijzen op de wettelijke verplichting
met betrekking tot inschrijving binnen de betreffende bevolkingsregister en de gevolgen bij niet-naleving van deze
bepalingen.
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Er is immers gebleken dat een aantal particulieren zich niet voldoende bewust zijn van deze verplichtingen en hun
eventuele gevolgen. Vanuit het streven van de FOD Financiën de burger een optimale dienstverlening te
verzekeren en een vertrouwensrelatie met hem te handhaven, willen we proactief deze informatie gericht
verspreiden om misverstanden en betwistingen te vermijden.
Projecten 2007
De operationalisering van deze ‘automatische briefwisseling’ is voorzien in 2007
vi. Informatisering aankoopcomités
Dit project beoogt de invoering van een elektronisch dossierbeheer voor de ondersteuning van de aankoopcomités
bij de uitvoering van hun opdrachten:





Het
Het
Het
Het

verwerven van onroerende goederen, eventueel via gerechtelijke onteigening,
vervreemden van onroerende goederen,
opmaken en verlijden van authentieke aktes,
beheer van onroerende goederen.

De interne ontwikkeling van de (tussentijdse) oplossing is gestart in 2004 gebaseerd op Windev.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning voor de verdere realisatie en ingebruikname van
de toepassing.
vii. Mathematisch model voor de waarderingen van onroerende goederen
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Het project heeft tot doel een mathematisch model te ontwikkelen voor de berekening van de waarden van
onroerende goederen (venale waarden, huurwaarden, constructiewaarden) voor gebruik in functie van de
registratierechten en de successierechten, de onroerende voorheffing, de BTW en de inkomstenbelastingen.
In eerste instantie moet het mathematisch model ondersteuning bieden voor de selectie van definitief aanvaarde
en voor herziening vatbare dossiers met betrekking tot de registratie- en successierechten.
Het mathematisch model met betrekking tot ‘woonhuizen’ is sinds eind 2006 beschikbaar. Een vergelijkbaar model
met betrekking tot appartementen zal in de eerste helft 2007 beschikbaar komen. Een volgende fase voorziet in de
verfijning van het model door inbreng van de lokale kennis om tot een betere zonering te komen.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige statistische software, toegankelijk voor een 20-tal gebruikers en
geïnstalleerd op een centrale server.
d. Functionaliteit op termijn te voorzien binnen de Geïntegreerde toepassingen – evolutieve
maintenance bestaande toepassingen (overgangsoplossing)
Dit hoofdstuk betreft aanpassingen aan bestaande toepassingen die door interne medewerkers zullen worden
gerealiseerd.
i. Project ‘e-Succ’
Het project e-Succ voorziet in:




de ontwikkeling van een webapplicatie voor het beheer van de successiedossiers, beschikbaar voor de
registratiekantoren die nalatenschappen behandelen, de Brusselse manutentiekantoren, Brussel-Doc, de e.a.
inspecteuren-dienstchefs en de Gewestelijke directeurs,
de automatische introductie van de basisgegevens van een overlijden,
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de gestructureerde aangifte van nalatenschap/aangifte vzw.

Projecten 2007
Er wordt voorzien in de nodige technische ondersteuning, om in functie van de resultaten van het pilootgebruik in
een aantal kantoren, de verdere uitbreiding en een bredere uitrol van het gebruik van de toepassing mogelijk te
maken.
De stafdienst ICT zet hierbij, in lijn met de standaard benadering (zie hoger), voorop dat alvorens bijkomende
nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld de migratie van de toepassing op de fundamenten en standaarden van de
FOD Financiën moet worden verzekerd.
ii. Pers(A)ssist
Pers(A)ssist is een webtoepassing die toelaat alle afwezigheden van het personeel online te registreren en te
verwerken.
Deze toepassing is sinds
Patrimoniumdocumentatie.

2006

in

pilootgebruik

bij

een

aantal

diensten

binnen
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entiteit

Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de implementatie van de toepassing binnen alle diensten van de
Patrimoniumdocumentatie voorzien.
iii. Digitale archivering plannen landmeters
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Het project beoogt de digitale archivering van de plannen, aangeleverd door landmeters, die momenteel op
papieren formaat verspreid worden bewaard binnen de verschillende kantoren van de Patrimoniumdocumentatie.
Het project omvat het digitaliseren van de bestaande plannen (ongeveer 600.000 plannen – formaat A4 – A0), het
digitaliseren van plannen in de toekomst
(ongeveer 20.000 op jaarbasis) en de ontwikkeling van een
webtoepassing die de consultatie en ‘download’ van de plannen via web mogelijk maken voor de eigen
medewerkers en, tegen betaling, door externe partners.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de opstart van het project voorzien, op basis van het gebruik van de
bestaande fundamenten en standaarden (o.a. platform digitale archivering).
iv. Uitbreiding ‘RESPO’
Er wordt voorzien in evolutief onderhoud van de RESPO-toepassing in het kader van de migratie van deze
toepassing op de standaarden en fundamenten van de FOD Financiën.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning.
v. Uitbreiding ‘FUN’
Er wordt voorzien in evolutief onderhoud van de FUN-toepassing in het kader van de migratie van deze toepassing
op de standaarden en fundamenten van de FOD Financiën.
Projecten 2007
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De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning.
e. Functionaliteit op termijn te voorzien binnen de Geïntegreerde toepassingen –
overgangsoplossing – uitbesteedbaar
i. Databank historiek hypotheekonderneming (in samenwerking met CBFA)
Bij de opmaak van de akte opheffing stelt zich regelmatig het probleem dat betreffend hypotheekonderneming
sinds het nemen van de hypothecaire inschrijving van naam veranderd is of er zich een rechtsopvolging heeft
voorgedaan. De hypotheekbewaarder moet evenwel kunnen beschikken over de volledige historiek van de
kredietverstrekker in wiens voordeel de inschrijving oorspronkelijk werd genomen.
De doelstelling van dit project is de realisatie van een databank, in nauwe samenwerking met de CBFA (de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) waarbij men kan beschikken over een permanent
bijgewerkte elektronische databank die de historiek bevat van alle hypotheekondernemingen gedurende een
periode van 30 jaar.
Het is hierbij de bedoeling deze informatie toegankelijk te stellen voor alle betrokken actoren en in het bijzonder
de notarissen, de hypotheekondernemingen en de administratie – in hoofdzaak de hypotheekbewaarders.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de opstart van het project voorzien.
ii. Onroerende goederen in het buitenland
De FOD Financiën heeft vandaag met verschillende landen uitwisselingsakkoorden om informatie aangaande
inkomsten uit spaargelden maar ook informatie aangaande het bezit van vastgoed uit te wisselen. (zie ook hoger)
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Deze informatie is belangrijk voor de entiteit Belasting & Invordering maar ook voor de entiteit
Patrimoniumdocumentatie en in het bijzonder voor de toepassing van het successierecht is een deel van deze
informatie zeer nuttig. Inzake successierecht bestaat derhalve een specifiek uitwisselingsakkoord met Frankrijk.
Op termijn zal deze informatie deel uitmaken van het unieke dossier van de belastingplichtige.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien in het ontsluiten van deze informatie voor de betrokken
medewerkers van de entiteit Patrimoniumdocumentatie en/of exploitatie ervan door de betreffende bestaande
toepassingen. A priori gebeurt deze exploitatie met respect voor het principe van unieke gegevensbron.
iii. Elektronisch register huurovereenkomsten
Vanaf 1 januari 2007 is de verhuurder verplicht om het huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend
bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon kosteloos te laten registreren. Het huurcontract
krijgt door de registratie een zogenaamde ‘vaste datum’. Bovendien wordt het contract ‘bindend voor derde
partijen’.
Er wordt voorzien in verschillende mogelijkheden om het huurcontract aan te bieden aan het registratiekantoor:





De verhuurder scant het huurcontract ondertekend door beide partijen in, en mailt deze digitale kopie in
PFD-formaat (Portable Document Format) naar het bevoegde registratiekantoor.
De verhuurder stuurt het huurcontract ondertekend door beide partijen via de post op naar het bevoegde
registratiekantoor.
De verhuurder verzendt het huurcontract ondertekend door beide partijen aan het bevoegde
registratiekantoor per fax.
De verhuurder meldt zich persoonlijk aan bij het bevoegde registratiekantoor met het huurcontract
ondertekend door beide partijen.
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Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is start van het project met het oog op de ontwikkeling en ingebruikname van
een (centraal) databestand voor de opslag en exploitatie van de essentiële informatie van het huurcontract
voorzien.
Er wordt gestart met een analyseproject o.m. over de identificatie van huurder en verhuurder op basis van het
nationaal nummer, de identificatie van het gehuurde goed, de begin- en einddata van het contract, de huurprijs,
de indexeringsmodaliteiten, de extra modaliteiten of kosten, de verdeling van de werken, de voorwaarden in geval
van eigenaar, … De registratie en elektronische handtekening op basis van de e-ID maken eveneens deel uit van
deze studie die de opdeling in fasen, het budget en de timing voor uitvoering zal bestuderen.
iv. Economische Boekhouding
Het project ‘Economische Boekhouding’ is gericht op het invoeren van een geïnformatiseerd boekhoudsysteem
voor de entiteit Patrimoniumdocumentatie dat:




Voldoet aan alle vereisten van een algemene, economische, dubbele boekhouding,
In staat is de nodige statistische rapportering te verzorgen,
Op termijn kan uitgebreid worden met een analytische component.

Projecten 2007
Er wordt voorzien in de opstart van het project met de specifieke behoeftebepaling voor de entiteit
Patrimoniumdocumentatie.
In functie van deze behoeftebepaling en de aansluiting op het project Fedcom (federaal boekhoudsysteem) zal de
verdere planning worden uitgewerkt.
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v. Boekhouding HYPO
Het project beoogt de invoering van een
hypotheekbewaring. Hiermee wordt beoogd:
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van
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Het bereiken van een uniforme werkwijze in alle hypotheekbewaringen,
Het beheer van de hypotheekbewaringen op een effectieve en meer rendabele wijze organiseren,
Het op termijn afschaffen van de papieren ‘comptabiliteitsregisters’,
De integratie van de nieuwe wetgeving inzake de diverse rechten,
overdracht van (boekhoudkundige) informatie van de lokale hypotheekbewaring gericht op de automatische
verwerking ervan binnen de boekhouding op niveau van de gewestelijke directies.

De toepassing moet behoudens de boekhoudkundige taken ook kunnen instaan voor statistieken, boordtabellen
(JIT), formaliteitsrelaas, bijhouden van provisierekeningen, opvolging van de betalingen, herinneringen, …
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning voor de realisatie.
vi. Toepassing voor gestructureerde ‘facturatie’
Het project beoogt de ontwikkeling van een toepassing die de verschillende registratiekantoren de nodige
ondersteuning biedt om snel en efficiënt ‘facturen’ te kunnen opstellen en te beheren waarbij het gebruik van een
gestructureerde mededeling om de verwerking van de betaling vlotter (automatisch) te laten verlopen.
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Projecten 2007
De opstart van het project is voorzien in 2007 met het oog op de ingebruikname eind 2007 – begin 2008.
vii. Project URBAIN2
Het project URBAIN2 betreft de uitbreiding van het platform URBAIN (sinds eind 2006 in gebruik) naar de
architecten in het kader van administratieve vereenvoudiging inzake bouwvergunningen:






De architect stelt een digitaal aanvraagdossier bouwvergunning samen binnen URBAIN. Hij voegt een digitaal
bouwplan toe.
De architect gefet de nodige elementen voor gebouwencode en statistieken NIS mee op het einde van de
werken.
Periodieke uitwisseling van statistische gegevens met betrekking tot gebouwen aan het NIS.
Toegang door gemeentebesturen, adviesverlenende instanties en gewesten op basis van toegangsprofielen
overeenkomstig de afgesloten protocols.
Integratie van PRODOCS: opvolging van bouwvergunningen tot het bekomen van een aangifte 43B.

Projecten 2007
Er wordt voorzien in de opstart van het project begin 2007 waarbij wordt verder gewerkt op de gegevens
uitgewerkt door de respectievelijke werkgroepen (NIS-PD, RWO-PD, PRODOCS-web, constructiecode). Begin 2008
wordt vooropgesteld voor de ingebruikname.
viii. Patrimoniale informatie uitwisseling
Er wordt door administratieve overheden, zowel op federaal, gewestelijk als gemeentelijk vlak, maar ook door
sommige ondernemingen steeds vaker gevraagd om bepaalde patrimoniale gegevens (in grote hoeveelheden) te
bekomen. Sommige van deze vragen zijn repetitief (bijvoorbeeld jaarlijks).
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Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt het project ‘Patrimoniale informatie uitwisseling’ opgenomen gericht op
een ‘automatische’ uitwisseling van informatie met preferente partners.
ix. Administratieve schuldvorderingen
Ingevolge de publicatie op 12 oktober 2004 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het artikel 129bis van het
Wetboek van Vennootschappen is de FOD economie verantwoordelijk voor de vaststelling van de administratieve
boete opgelegd voor het laattijdig neerleggen van de jaarrekening en het verzenden van de uitnodiging tot
betaling. De FOD Financiën is verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken – en in voorkomend geval de
(gedeeltelijke) terugbetaling - van de betaling en bij eventuele ontstentenis de invordering daarvan ten laste van
de vennootschappen en hun gevolmachtigden.
In 2005 is de toepassing voor het geautomatiseerd verwerken van de administratieve boetes in gebruik genomen.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de evolutieve maintenance van de toepassingen waarbij de optimale automatisering van de
terugbetaling en de ondersteuning van de inning bij dwangbevel worden voorzien. De migratie van de toepassing
op de fundamenten en de standaarden van de FOD Financiën staat hierbij voorop.
x. Informatisering ‘zegelrecht’
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 bepaalt met ingang van 1 janurai 2007 enerzijds de afschaffing van
het Wetboek der Zegelrechten (de federale zegelrechten) en anderzijds het in voege treden van de nieuwe wet
‘Wetboek diverse rechten en taksen’.
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Het nieuwe wetboek bepaalt dat bepaalde geschriften onderworpen blijven aan een federaal recht dat op een
moderne wijze kan worden betaald (zoals akten van notarissen, gerechtsdeurwaarders, dwangschriften tot
invordering van sommen door openbare besturen en instellingen).
Het recht verschuldigd op de in artikelen 3 tot 10 van het Wetboek diverse rechten en taksen aangeduide akten en
geschriften, evenals de eventuele boeten en interesten, kan worden voldaan in speciën, via overschrijving of
elektronische betaalmiddelen ten gunste van de postchequerekening van het bevoegde (registratie of hypotheek)
kantoor.
De verschuldigde rechten worden voldaan door de notarissen ten aanzien van de rechten op de notariële akten,
door de gerechtsdeurwaarders voor de door hun opgestelde processen-verbaal, door de bankiers en de ermee
gelijkgestelde personen voor wat betreft de diverse bankgeschriften en door de administratie, de openbare
organismen of andere personen voor de akten of geschriften die zij opmaken en ondertekenen of paraferen.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de uitbreiding van de bestaande toepassing en de implementatie van deze elektronische
betaalwijzen. (zie ook e-payment platform)
xi. ‘Barcodes’ te verkopen goederen
De Patrimoniumdiensten staan in voor de verkoop van diverse roerende goederen. Deze goederen worden aan de
ontvanger van het lokale, desbetreffende, kantoor overgemaakt.
Het vlotte beheer van deze goederen omvat de noodzaak van een snelle en unieke identificatie van de goederen.
Het gebruik van barcodes is hiervoor aangewezen.
Projecten 2007
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Het project voorziet in de ontwikkeling en integratie van barcode functionaliteit (genereren, afdrukken en lezen) en
de installatie van de noodzakelijke hard- en software in de kantoren van de registratie en domeinen.
f. Functionaliteit op termijn te voorzien binnen de Geïntegreerde toepassingen – evolutieve
maintenance bestaande toepassingen – uitbesteedbaar
i. Boekhouding van de kadastrale uittreksels
De bestaande Comptext toepassing (boekhouding van de kadastrale uittreksels) wordt op termijn integraal
opgenomen binnen de nieuwe geïntegreerde toepassing STIMER.
Het huidige ondersteunende platform, Dbase IV, is sterk verouderd en het onderhoud van de toepassing wordt
daarenboven bemoeilijkt doordat slechts 1 persoon nog in zekere mate op de hoogte is van de structuur van de
toepassing.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de migratie van de bestaande toepassing naar de standaarden en fundamenten van de FOD
Financiën waarbij het gebruik van een web-toegang voor de gebruikers is vooropgesteld.
ii. Geïntegreerde verwerking penale boeten
In 2005 is de specifieke toepassing voor het beheer van de gegevens betreffende een volledige en accurate
identificatie van de schuldenaar, het bedrag van de schuld/boete, de solvabiliteit van de schuldenaar en de
resultaten van de invordering ontwikkelt, op basis van de functionele analyse gerealiseerd in gemeenschappelijk
overleg met de FOD Justitie en de entiteit Patrimoniumdocumentatie.
De informatieuitwisseling met de FOD Justitie en de Sociale Zekerheid is hierbij een belangrijk aspect.
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Projecten 2007
Er wordt voorzien in de consolidatie van de verschillende deeltoepassingen en het ter beschikking stellen ervan aan
alle kantoren belast met de invordering van penale boeten, de gerechtskosten en de verbeurdverklaringen.
De uitbreiding en optimalisering van de automatische uitwisseling en verwerking van informatie met de andere
betrokken actoren wordt eveneens voorzien (zie ook hoger).
iii. Project URBAIN - uitbreiding
De toepassing URBAIN (URBAnistic Information Network) vervangt de “lijsten 220 van de uitgereikte bouw- en
verkavelingsvergunningen en de veranderingen die zich hebben voorgedaan aan de eigendommen” en biedt twee
mogelijkheden voor de geïnformatiseerde aanlevering door de gemeentebesturen van deze informatie aan de
Patrimoniumdocumentatie:



on-line invoer van de informatie met betrekking tot één welbepaald dossier,
elektronische verzending van een XML- bestand dat alle informatie bevat over de vergunningen uitgereikt
binnen een bepaalde referentieperiode.

De informatie over een vergunning kan later aangevuld worden met bijkomende gegevens, zoals de datum van
beëindiging van de werken of ingebruikname van een nieuwbouw.
Ook werken of wijzigingen zonder vergunningsplicht maar die van invloed zijn op het bedrag van het kadastraal
inkomen kunnen door de gemeentebesturen worden gesignaleerd.
De gemeentebesturen hebben toegang tot de applicatie URBAIN via het portaal van de FOD Financiën na
authentificatie met behulp van de elektronische identiteitskaart.

Federale Overheidsdienst Financiën

101

De toepassing is sinds eind 2006 klaar om in productie te worden genomen. De ingebruikname is voorzien vanaf 1
januari 2007.
Projecten 2007
De stafdienst voorziet in de nodige ondersteuning voor de ingebruikname van de toepassing door de
gemeenteambtenaren waaronder de nodige ‘eindgebruikerondersteuning’ door de centrale Service Desk aan de
gemeenteambtenaren (zie ook hoger).
Er wordt tevens voorzien in het nodige evolutieve onderhoud gericht op o.a. de integratie van de door FEDICT
beschikbaar gestelde module gebruikersbeheer opdat de gemeentebesturen zelf kunnen instaan voor het beheer
van ‘hun’ gebruikers, de integratie van PRODOCS-web, de toegang tot SP4 voor selectie percelen, …
iv. Uitbreiding webtoegang kadastrale leggers (SP4) & kadastraal plan
Het project ‘webtoegang kadastrale leggers’ voorziet in de online raadpleging via het intranet van de kadastrale
leggers door de Directe Belastingen.
Deze informatie is eveneens voor de notarissen, de gemeenten en andere partijen nuttig. De uitbreiding van het
project URBAIN (zie hoger) voorziet derhalve in de mogelijkheid om de betreffende percelen online te kunnen
selecteren.
Projecten 2007
Er wordt voorzien om de online (beveiligde) raadpleging van de kadastrale leggers uit te breiden tot de notarissen.
Het is hierbij de bedoeling om (op termijn) ook het kadastraal plan te kunnen raadplegen op basis van de
automatische koppeling tussen de kadastrale leggers en het kadastraal plan.
Deze toegang wordt ook voorzien voor de gemeentebesturen en andere overheidsdiensten.
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v. DAVO
De dienst voor Alimentatie-vorderingen werd binnen de FOD Financiën opgericht, zoals voorzien in de wet van 21
februari 2003.
De bevoegdheid van deze dienst bestaat uit de invordering van de onderhoudsgelden en van de uitstaande
schulden bij de schuldenaar die verzuimt onderhoudsgelden te betalen. Ook het uitbetalen van voorschotten op
onderhoudsgeld onder bepaalde omstandigheden maakt deel uit van de opdracht.
In 2004 werd de eerste fase van de toepassing gerealiseerd. In 2005 is een verdere uitbreiding van de toepassing
opgestart.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in het evolutieve onderhoud van de toepassing om te kunnen voldoen aan de wijzigende
wetgeving en om de uitbetaling van de voorschotten te kunnen garanderen. De migratie van de toepassingen op
de standaarden en fundamenten van de FOD Financiën staat hierbij voorop.

3.

Entiteit Thesaurie
a. Specifieke projecten
i. Operationaliseren modernisering Deposito- en Consignatiekas
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In 2004 werd, in nauwe samenwerking tussen de DCK en de stafdienst ICT, de analyse gerealiseerd voor het
project Access-on-line, waarbij voor de klanten van 2 types van consignaties, de solidaire borgstellingen en de
faillissementsfondsen, over het internet een beveiligde toegang tot hun eigen dossiers mogelijk wordt gemaakt.
De eerste fase van het project richt zich tot de solidaire borgtochten.
Het is de bedoeling dat de kredietinstellingen, verzekerings-maatschappijen en erkende ondernemingen hun
dossiers voortaan niet alleen ‘on line’ zullen kunnen raadplegen, maar dat ze ook nieuwe dossiers zullen kunnen
opstarten.
De tweede fase richt zich tot de faillissementsfondsen en wil de curatoren evenals de rechters, betrokken in het
dossier, een beveiligde toegang geven tot hun eigen faillissementsdossiers, met ondermeer een overzicht van
ontvangsten en uitgaven per dossier (een soort rekeninguittreksels).
Zowel de externe gebruikers als de Deposito- en Consignatiekas zullen de documenten digitaal kunnen
ondertekenen met de elektronische handtekening.
Het ICT-plan 2006 voorzag in de verdere ontwikkeling met het oog op de afwerking en ter beschikking stelling van
de toepassing aan de externe gebruikers eind 2006, begin 2007 waarbij is voorzien dat deze ter beschikking
stelling gefaseerd zal verlopen, in functie van de resultaten van de initiële testfase.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning voor de gefaseerde ingebruikname.
ii. Project Orfeo 2
Sinds het eerste kwartaal van 2003 doet elke werkgever - de CDVU namens de overheid - elk kwartaal een
"Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte" (DMFA) bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met
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daarin de loon- en arbeidstijdgegevens van al zijn werknemers. Voor elke aangifte maakt de RSZ per persoon een
attest aan met deze loon- en arbeidstijdgegevens.
Sinds het eerste kwartaal van 2005 doet de CDVU ook bij de RSZPPO op dezelfde manier aangifte van de loon- en
arbeidstijdgegevens van de lokale politie, wat meer dan 250 originele aangiften per kwartaal (plus de eventueel
verbeterde aangiften voor vorige kwartalen) betekent.
In 2006 is een studie uitgevoerd om het beheer van het verzenden van de diverse DMFA’s en het ontvangen van
de diverse (XML) berichten beter te structureren en de verwerking ervan (verder) te automatiseren.
Projecten 2007
Het ICT Ondersteuningsplan 2007 voorziet, in nauwe samenwerking met SmalsS-MvM in:




Ontwikkeling van de wijzigende aangifte 2005 e.v. (door SmalS-MvM)
Ontwikkeling RSZPPO-aangifte (door CDVU en opvolging ervan door SmalS-MvM)
Opvolging van de regularisatie van de aangifte RSZPPO 2002-2004 (door SmalS-MvM)

b. Functionaliteit te voorzien binnen de Geïntegreerde toepassingen
Het project STIMER (zie hoger) beoogt de realisatie van een uniform platform Invorderingen ter ondersteuning van
verschillende diensten.
Ook de entiteit Thesaurie is hierbij betrokken en op termijn zullen een aantal van de bestaande toepassingen
worden vervangen door het nieuwe geïntegreerde platform.
c. Nieuwe opdrachten voor de Deposito- en Consignatiekas
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De wet van 14 december 2005 betreffende de opheffing van effecten aan toonder voorziet dat de opbrengsten van
de verkoop van effecten aan toonder waarvan de titularis onbekend is zullen worden in bewaring gegeven bij de
Deposito- en Consignatiekas.
Deze sommen kunnen op een later tijdstip, verminderd met de toepasselijke boete, worden overgemaakt aan de
personen die zichzelf als rechtmatige eigenaar kunnen identificeren.
Tegelijkertijd wordt in een voorontwerp van wet, momenteel in bespreking, de tussenkomst van de Deposito- en
Consignatiekas vooropgesteld in het kader van de zogenaamde ‘slapende rekeningen’ bij kredietinstellingen.
Beide nieuwe opdrachten kunnen een (belangrijke) impact op de werking van de Deposito- en Consignatiekas
hebben en een gewijzigde of bijkomende ICT ondersteuning noodzakelijk maken.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning.

4.

Stafdienst Budget en Controle
a. Raamovereenkomst uitbreiding en ondersteuning boordtabellen/Management cockpit

Binnen de FOD Financiën zijn de voorbije jaren verschillende boordtabellen geïmplementeerd en werd de
overkoepelende management cockpit ontwikkeld.
Het is duidelijk dat boordtabellen en management cockpits geen statisch gegeven kunnen zijn en bijgevolg moeten
mee evolueren met de organisatie, de wijzigende behoeften en de realisatie en aanpassing van de vooropgestelde
doelstellingen.
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Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan wordt de aanbesteding en gunning van een raamovereenkomst over 4 jaar voorzien
gericht op de ondersteuning in het kader van de boordtabellen en management cockpit.
Hierbij wordt o.a. voorzien in:







Aanpassen van de bestaande voorgedefinieerde rapporten
Ontwikkelen van nieuwe voorgedefinieerde rapporten
Aanpassen van de bestaande modellen en de ontwikkeling van nieuwe modellen
Ondersteuning van een gefaseerde uitbreiding van de toegang tot de boordtabellen (in functie van de
distributie en informatieveiligheid regels)
Ondersteuning bij de implementatie van Balanced Scorecards
Ondersteuning bij de definitie en invoering van KPI’s.
b. Voorstudie evolutie boordtabellen/management cockpit

Om het voortbestaan van de boordtabellen en management cockpit op lange termijn te kunnen verzekeren, in acht
genomen de evolutie van de bestaande systemen, de wijzigende behoeften en verwachtingen, de realisatie van de
diverse ICT projecten en de ingebruikname van de nieuwe geïntegreerde toepassingen, de evolutie van de
ondersteunende technologische platformen, …, is het aangewezen een lange termijn strategie uit te bouwen.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de voorstudie met betrekking tot de evolutie van het platform
‘boordtabellen & management cockpit’ voorzien.

5.

Stafdienst Personeel en Organisatie
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a. Specifieke projecten
i. e-learning
Het project e-learning betreffende de standaard opleidingen in bureautica, talen en informatica werd in 2005
opgestart en is in volle uitvoering. Het project geeft aan 4.000 medewerkers de kans zich te vormen of verder te
vervolmaken via het intranet.
De opleidingsmodules ‘Blended Learning’ (gecombineerde opleidingen waarbij e-learning en klassieke cursussen
worden geïntegreerd) rond specifieke thema’s, eigen aan de FOD Financiën (bijvoorbeeld fiscaliteit), werden intern
ontwikkeld en zullen ter beschikking gesteld worden aan het doelpubliek gedurende het eerste trimester 2007.
Eveneens zal de opleidingsinhoud die werd uitbesteed (Administratief recht, de Wereld van mijnheer en mevrouw
Belastingen), ter beschikking gesteld worden.
Het huidige project loopt af in april 2007. De opleidingen “e-learning” kennen een groot succes en worden verder
gezet: van de 4 000 potentiële kandidaten hebben er ongeveer 3 000 al een opleiding gevolgd of zijn er een aan
het volgen.
Het luik Learning Management System (overeenkomstig met het lot 1 van de opdracht) zal voor een jaar verlengd
worden (met mogelijkheid tot verlenging van een jaar).
Het cursusaanbod (lot 3 van de opdracht) is aangepast (opnemen van nieuwe bureauticacursussen voor het
vervolg Office 2003 en nieuwe taalcursussen).
Projecten 2007.
De stafdienst ICT voorziet de nodige technische ondersteuning.
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ii. Software voor het beheer van opleidingen
De modernisering van de FOD Financiën heeft belangrijke behoeften inzake opleiding naar voren gebracht. Naast
de organisatie van de klassieke opleidingen (basisopleidingen, opleidingen ter voorbereiding op examens,
professionele vervolmaking) en de gecertificeerde opleidingen voor de niveaus A, B & C, krijgt P&O Opleiding ook
de vraag van de projectleiders van OPERA om als interne leverancier van opleidingen te fungeren.
In dit kader moet P&O Opleiding onder andere de organisatie van die opleidingen coördineren in samenwerking
met de andere betrokken diensten. Een zestigtal projecten zullen langzaam aan worden opgestart.
Om efficiënt en binnen de verwachte termijn aan die vraag te beantwoorden, is het gebruik van een
gecentraliseerde toepassing, voor het beheer van de opleidingen noodzakelijk, die moet toelaten om:



alle activiteiten die aan de opleiding verbonden zijn optimaal te organiseren.
de handmatige procedures en de bestaande toepassingen (excelbestanden en databases in Acces) te
vervangen.

Op termijn zal de software voor het beheer van de opleidingen een deel vormen van het globale systeem van
competentiebeheer.
Projecten 2007.
De stafdienst ICT voorziet de nodige technische ondersteuning.

iii. Competentiebeheer
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Bij de operationalisering van de staf-en lijndiensten volgens de Coperfinplannen worden de medewerkers in de
nieuwe functies ingezet op basis van de overeenkomst tussen de competenties waarover de medewerker beschikt
en de competenties vereist door de nieuwe functie.
Om dit mogelijk te maken dient de stafdienst P&O imperatief een competentiemanagement in te voeren waarbij in
essentie de beschikbare competenties waarover de FOD Financiën beschikt en de gewenste competenties in kaart
worden gebracht om tot een goede matching te komen.
In 2006 is de toepassing ter ondersteuning van dit competentie-management gerealiseerd.
Projecten 2007.
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de nodige ondersteuning voorzien bij de kwaliteitsvolle
implementatie en hosting van deze toepassing.

iv. Planningstool voor de selecties
De FOD Financiën is gestart met de realisatie van de Coperfin-BPR plannen in concrete diensten op het terrein. Dit
proces houdt in dat per Opera-project (er zijn er voorlopig een zestigtal) een veelvoud van Coperfinfuncties
moeten ingevuld worden. De medewerkers worden voor deze functies geselecteerd op basis van de overeenkomst
tussen hun persoonlijk competentieprofiel en het vereiste functieprofiel.
Om deze veelvuldige selecties gestructureerd te kunnen aanpakken, beheersbaar te houden en te kunnen
realiseren binnen de door de organisatie vooropgezette timing, is een planningstool een absolute vereiste.
Deze planningstool moet aansluiten op:



de DB-PERS (in een latere fase e-HR, zie verder),
de toepassing competentiebeheer (zie hoger)
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de toepassing voor het beheer van de opleidingen (zie hoger)
FINESSE,
…

Projecten 2007.
De stafdienst ICT voorziet de nodige technische ondersteuning zo nodig via een algemene offerteaanvraag.
v. Tijdsregistratie en toegangscontrole
Het bestaande tijdsregistratiesysteem, gebaseerd op kartonnen fiches, is totaal voorbijgestreefd en moet worden
aangepast aan de huidige behoeften.
Daarenboven werd de beveiliging van de gebouwen en burelen van de medewerkers van de FOD als één van de
prioriteiten door het Directiecomité vooropgesteld. De toegangscontrole is een belangrijk sleutelelement in deze
beveiliging.
Een multidisciplinaire werkgroep (opgebouwd uit medewerkers van de stafdiensten S&L, P&O en ICT) heeft in 2005
een marktverkennend onderzoek gevoerd naar de huidige (technologische) mogelijkheden.
Projecten 2007
De resultaten van deze verkennende studie (over de producten en de mening van de gebruikers) zullen door het
Directiecomité verder worden onderzocht, teneinde de toekomstige opties voor het project, zijn fasering en zijn
omvang, te beslissen.
Hierbij zal rekening worden gehouden met het door FOD P&O geplande e-HR systeem voor het geheel van de
federale overheid (zie hoger).
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vi. Technische evolutie DB-PERS
De toepassing DB-PERS, initieel uitsluitend ontwikkeld in het kader van de ‘pay-roll, is geleidelijk verder uitgebreid
om uiteindelijk het (minimaal) personeelsbeheer te verzekeren.
De toepassing heeft hierbij de belangrijke wijzigingen (in groep) zoals de aanpassing van de schalen, binnen het
personeelsbeheer succesvol ondersteund.
Desalniettemin beantwoordt de toepassing niet langer aan de functionele behoeften van een modern
organisatiebeheer (HRM-processen, ID-management, performance management, …).
Daarenboven beantwoordt het platform, waarop de DB PERS is gebouwd, niet meer aan de geldende standaarden
van de FOD Financiën.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien om de bestaande DB-PERS op termijn te migreren naar
de fundamenten en standaarden van de FOD Financiën dan wel naar een nieuw platform, in lijn met de federale
benadering.
vii. Databank van de structuur van de verschillende diensten
Voor een aantal van de bestaande systemen (waaronder de WANG VS – Belconet) wordt de toegang tot de
systemen en de informatie bepaald door de fysische locatie van de werkpost van de gebruiker.
Geleidelijk wordt overgeschakeld naar een nieuwe benadering waarbij de toegang volledig en enkel gebaseerd is
op een persoonlijke identificatie van de gebruiker. Iedereen krijgt een unieke gebruikerscode en paswoord. Het is
uiterst belangrijk dat de persoonlijke gegevens en functieomschrijving van iedere medewerker correct zijn
weergegeven in de personeelsdatabank.
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Ook voor een bredere toepassing van proces-ondersteunende toepassingen (workflow) is dit van primordiaal
belang.
Hiervoor voorziet de stafdienst ICT in de nodige ondersteuning om een permanent actualiseren van de
personeelsdatabank mogelijk te maken. De integratie tussen de personeelsdatabank en de andere toepassingen
waaronder LDAP zorgt ervoor dat de gegevens slechts éénmalig moeten worden ingebracht.
Anderzijds is de operationalisering van de FOD Financiën in de realisatiefase gekomen en zal de nieuwe structuur
stilaan vorm krijgen. Ook zullen meer en meer mensen worden toegewezen in de nieuwe processen en structuren.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning bij de operationalisering. Daar waar de huidige databank
personeel onvoldoende functionaliteit biedt, zal de stafdienst ICT ondersteuning bieden voor de opbouw van een
P&O databank die geleidelijk en parallel met de operationalisering van de FOD Financiën wordt uitgebouwd om de
realisatie te kunnen opvolgen.
viii. Syndicaal Forum
Om op efficiëntere en gestructureerde wijze de vragen van de vakorganisaties te kunnen beantwoorden, werd in
de loop van 2006 binnen de stafdienst P&O een syndicaal platform opgestart, “het forum P&O”, waarop de
vakorganisaties hun algemene vragen inzake P&O kunnen stellen.
Zij krijgen binnen dit platform de garantie dat hun vragen binnen een termijn van veertien kalenderdagen
beantwoord zullen worden door de verantwoordelijke dienst of expert. Daarenboven maakt zulk een platform het
gestructureerd beheer van deze talrijke vragen inzake P&O mogelijk en kan zo tegelijkertijd een bijkomend
kennisinstrument ter beschikking worden gesteld van de FOD Financiën
In mei 2006 werd dit forum in een embryonale vorm opgestart. Tot op heden werden op het syndicaal forum 120
vragen behandeld. Echter de actieve beheersmodule van deze informatie is nog in ontwikkeling.
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Projecten 2007
Er wordt voorzien in de nodige technische ondersteuning met het oog op de verdere ontwikkeling van het actief gestructureerd beheer van het syndicaal forum.
ix. Codinet
In januari 2006 werd bij de Stafdienst P&O het codinet - project opgestart. Dit project heeft tot doel om de
codipers cd-rom, die sinds december 2004 niet meer werd bijgewerkt, te vervangen door een databank met alle in
personeelszaken toepasselijke reglementeringen.
Deze databank zal als groot voordeel hebben dat ze veel sneller kan bijgewerkt worden en dat een up to date
zijnde reglementering sneller ter beschikking kan gesteld worden van de gebruiker.
Dit project is voor de Stafdienst P&O een noodzaak omdat de personeelsdiensten momenteel niet meer over recent
bijgewerkte en gecoördineerde reglementaire teksten inzake personeelszaken beschikken.
De ontwikkeling van de databank en de migratie van de gegevens werd in 2006 afgewerkt. De ontwikkeling van de
toepassing voor het bijwerken van de teksten en van de zoekmotor is gestart.
Een proefversie van de databank is in december 2006 uitgetest.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de verdere ontwikkeling van de zoekmotor en het verfijnen van de
toepassing voor het bijwerken van de teksten voorzien.
b. Gerichte ondersteuning
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i. Gerichte opleidingsacties
De FOD Financiën is volop aan het moderniseren en heeft ‘permanent’ behoefte aan professionele ICT-opleidingen
en specifieke opleidingen bij de ingebruikname van nieuwe technologieën.
Projecten 2007.
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning opdat de stafdienst P&O de nodige opleidingen op het juiste
moment kan organiseren.
ii. Uitbreiding technische opleidingscapaciteit
In het kader van de ingebruikname van de nieuwe geïntegreerde toepassingen die gelinkt zijn aan de vele OPERAprojecten (PLDA, STIR, STIPAD en STIMER), zullen er telkens op korte tijd een belangrijk aantal gebruikers
moeten worden opgeleid.
Aangezien de e-learningopleidingen die gelinkt zijn aan die projecten op zeer korte termijn moeten ontwikkeld
worden, zullen die opleidingen in bepaalde gevallen uitbesteed worden aan andere privépartners ofwel intern
ontwikkeld worden via een aanpak van rapid-learning (geanimeerde schermweergaven,…).
Projecten 2007.
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de nodige technische ondersteuning en een uitbreiding van de
technische opleidingscapaciteit (infrastructuur) voorzien om deze opleidingen zo efficiënt en snel mogelijk te
kunnen laten verlopen.
iii. Ondersteuning kennis bij ingebruikname
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Na de opleiding worden de gebruikers vaak toch nog geconfronteerd met praktische problemen of moeilijkheden,
waarvoor ze nog niet onmiddellijk zelf de oplossing hebben.
Een adequate ondersteuning (functioneel call center) waarop de gebruikers kunnen terugvallen is primordiaal om
een vlotte inburgering en goed gebruik van de nieuwe toepassingen te verzekeren.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning.
iv. Ontwikkelcirkels
Het project ontwikkelcirkels betreft de implementatie van de ontwikkelcirkels binnen de FOD Financiën zoals
voorzien in het KB van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten.
De ontwikkelcirkel is een instrument van modern human resources beheer van toepassing op alle statutaire en
contractuele personeelsleden en gericht op:




de competentieontwikkeling van de medewerkers,
verbeterde communicatie tussen chef en medewerker,
het definiëren en bereiken van doelstellingen zowel op individueel, team-en organisatieniveau,

om te komen tot het verbeteren van het functioneren van de organisatie in zijn geheel.
De implementatie zal gefaseerd en top-down gebeuren en zal gepaard gaan met een voorafgaandelijke
opleidingsactie voor de evaluatoren en communicatieacties voor de geëvalueerden.
Projecten 2007.
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De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning van het project.
c. FOD overschrijdende samenwerking (projecten FOD P&O)
i. BPR Ziekteverzuim (Medex)
Binnen het federaal openbaar ambt bestaat een BPR Ziekteverzuim om een nieuw beleid inzake ziekteverzuim uit
te tekenen. Dit dossier wordt gezamenlijk behandeld door de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van
Volksgezondheid (in concreto Bestuur der Medische Expertise, afgekort MEDEX).
Eén van de focussen van deze BPR bestaat erin een nieuw ziekteverzuimsysteem uit te werken waardoor de
manier van melden, registreren, verwerken en rapporteren van ziekteverloven zal veranderen. Op technisch vlak
heeft MEDEX hier een webapplicatie ontwikkeld.
De FOD Financiën heeft zich geëngageerd om in dit nieuwe systeem in te stappen. Hierbij wordt gedacht om te
gaan werken met een call center om de ziekte te melden en te registreren.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning van het call center. Eveneens zal de stafdienst
ICT de nodige ondersteuning voorzien om de feedback naar de dienstchefs en de personeelsdiensten toe te
verzorgen.
ii. SEPP (personeelsplan opvolgsysteem)
Elk jaar stelt de FOD Financiën een personeelplan op dat toelaat om binnen de jaarlijks vastgestelde
personeelsenveloppe, de juiste personeelsbehoeften in functie van de organisatievereisten proactief in te schatten,
te plannen, te realiseren en op te volgen. Eens het personeelsplan is opgesteld dient het nog te worden
goedgekeurd door de verschillende administratieve overheden o.a.Inspectie van financiën, FOD P&O en FOD B&B.
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Nadien is het de verantwoordelijkheid van de FOD Financiën om dit plan uit te voeren, op te volgen (zowel in
personeelseffectieven als budgettair) en indien nodig aan te passen.
Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de FOD P&O, FOD B&B en de Inspectie van financiën hebben een
opvolgingssysteem voor het personeelsplan opgesteld : SEPP (Support électronique au plan de personnel). Dit
systeem bevat een planningsmodule, een voorspellingsmodule en talrijke rapporteringsmogelijkheden. Bovendien
voorziet het Sepp-systeem het monitoren van de uitvoering van het personeelsplan en de budgettaire impact die
hiermee gepaard gaan t.o.v. de reële beschikbare middelen in de personeelsenveloppe.
Het Sepp systeem is geen standaardapplicatie maar dient op de parameters van elke FOD te worden afgesteld.
Een eerste proefproject werd reeds uitgetest bij de POD Wetenschapsbeleid. In een volgende fase zullen er in
meerdere FOD’s piloot implementaties worden gestart.
Gezien het belang van een opvolgingssysteem en de mogelijkheden die SEPP biedt, wenst de FOD Financiën deel
te nemen aan de volgende pilootimplementatie. Het is de bedoeling om in 2007 de applicatie in een beperkte
doelentiteit uit te testen. De resultaten hiervan zullen in een volgend stadium het voorwerp uitmaken van een
uitgebreidere toepassing.
Projecten 2007
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning.

6.

Dienst Studie en Documentatie

7.

Stafdienst Secretariaat en Logistiek
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a. Specifieke projecten
i. ERP-logistiek
De bestaande toepassingen voor het logistiek beheer beantwoorden niet meer volledig aan een modern beheer.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt de realisatie van een voorstudie voorzien gericht op het bepalen van de
behoeften in het kader van een geïntegreerde ERP omgeving.
Deze voorstudie zal aansluiting geven op de aanbesteding voor de implementatie van een ERP-omegvi,g voor de
FOD Financiën, hetzij steunende op de federale Fedcom omgeving hetzij voorzien in de ontwikkeling van een
specifieke omgeving voor de FOD Financiën.

8.

Stafdienst Strategische PMO
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Deel 6: De (elektronische) dienstverlening aan burgers en bedrijven
Het organiseren van een betere, snellere en vollediger dienstverlening door gebruik te maken van de informatieen communicatietechnologie om de bestaande processen te herdenken, vereenvoudigen en te digitaliseren is één
van de basisprincipes binnen de strategische visie van de FOD Financiën.
De FOD Financiën is dan ook reeds verschillende jaren actief bij de realisatie van zogenaamde e-government
initiatieven. Tax-on-Web, beschikbaar sinds 2003, is vandaag waarschijnlijk de best bekende en belangrijkste egovernment realisatie in België.
Ook binnen voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 zijn heel wat e-government georiënteerde projecten en
initiatieven opgenomen. Deze betreffen niet alleen projecten gericht op de zogenaamde front office maar ook
ondersteunende projecten op het niveau van de zogenaamde back office, de verwerking achter de schermen als
het ware.
Toch willen we binnen dit hoofdstuk een aantal nieuwe projecten specifiek toelichten.

1.

My Minfin

Nauw aansluitend bij het project Tax-on-Web, beoogt het project ‘My Minfin’ iedere burger een ‘persoonlijk portaal’
te bieden met toegang tot informatie en diensten.
Dit portaal zal beschikken over 2 delen, een generiek deel, toegankelijk zonder authentificatie, en een beveiligd
gepersonaliseerd deel.
Binnen het generieke deel zullen o.a. algemene informatie, een voorstelling van de verschillende elektronische
diensten die de FOD Financiën aanbiedt en een FAQ worden aangeboden.
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Het persoonlijke deel zal enkel bereikbaar zijn na authentificatie, hetzij gebruikmakende van een zogenaamde
‘token’ of op basis van de e-ID. Het persoonlijke deel zal afgestemd zijn op het profiel van de gebruiker.
Binnen dit deel krijgt de gebruiker toegang tot de verschillende elektronische diensten die voor hem relevant zijn
zoals bijvoorbeeld Tax-on-Web en tot specifieke persoonlijke informatie.
In een eerste fase zal de burger hier toegang hebben tot volgende specifieke informatie:








Aanslagbiljetten personenbelasting sinds 2005,
De ‘informatiefiches’ verkregen in het lader van Belcotax-on-Web,
Zijn federale fiches onroerende voorheffing,
Zijn fiches inzake verkeersbelasting en beroepsvoorheffing,
De gegevens van zijn verschillende lokale contacten (kantoor personenbelasting, BTW-kantoor, enz.)
Zijn persoonlijke gegevens (naam, contactgegevens tel/GSM/email, enz.)
…

Projecten 2007
Er wordt voorzien in de synchrone beschikbaarheid van het portaal ‘My Minfin’ met Tax-on-Web 2007.

2.

Belcotax-on-Web

Sinds 2006 is de nieuwe toepassing Belcotax-on-Web beschikbaar. De nieuwe versie Belcotax-on-Web 2007 maakt
deel van voorliggend ICT Ondersteuningsplan 2007 (zie ook hoger).
De nieuwe Belcotax-on-web (BOW) past niet alleen volledig binnen de nieuwe ICT-architectuur, maar biedt bovenal
een lange lijst voordelen voor de bedrijven:


De informatie en de wijzigingen kunnen permanent worden aangeleverd,
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Deze informatie is ook veel toegankelijker want online beschikbaar,
Onmiddellijke feedback via email over de ontvangst en vervolgens over de aanvaarding van de informatie.

Belcotax-on-Web is de sleutel tot een volautomatisch proces, met inbegrip van het automatisch inkohieren (en de
controle tussen de aangiftes en de informatie binnen Belcotax-on-Web verkregen).
Belcotax-on-Web is een belangrijke bouwsteen om de vooringevulde aangifte binnen Tax-on-web te realiseren, wat
niet alleen een belangrijke comfortwinst betekent voor de belastingplichtige, maar er tevens toe zal bijdragen dat
manuele fouten worden vermeden.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien in de verdere verrijking van de Belcotax-on-Web
toepassing (zie ook hoger) waarmee een breder gebruik ervan kan worden gestimuleerd.
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Deel 7: De technologische projecten

1.

Adaptieve en evolutieve maintenance

In het kader van de modernisering van de FOD Financiën staan heel wat nieuwe ontwikkelingen op stapel. Hierbij
krijgt de realisatie van de nieuwe geïntegreerde toepassingen bijzondere aandacht. Binnen het voorliggende ICT
Ondersteuningsplan 2007 zijn tevens een aantal andere, prioritiare, projecten opgenomen.
Dit betekent geenszins dat de bestaande toepassingen en platformen geen ondersteuning behoeven. Het is
noodzakelijk dat er wordt voorzien in een onderhoud dat toelaat dat de bestaande toepassingen en platformen
beschikbaar en bruikbaar blijven maar ook verder evolueren, in functie van de behoeften van de gebruikers.
Ook wat de nieuwe toepassingen en platformen betreft, moet worden voorzien in de nodige maintenance en
ondersteuning.
a. Uitbesteden toepassingsmaintenance van het patrimonium aan mainframetoepassingen
De maintenance van de bestaande mainframe toepassingen is in hoofdzaak gericht op het beschikbaar houden van
deze toepassingen. Deze activiteiten zijn minder kritisch o.a. door de hogere stabiliteit van deze toepassingen
gezien de langere periode dat ze reeds in gebruik zijn.
Dit laat toe om deze activiteit af te zonderen en een betere kostefficiëntere oplossing te zoeken waarbij de eigen
medewerkers zich kunnen richten op de meer strategische projecten of zich kunnen vervolmaken in de nieuwe
standaarden en fundamenten van de FOD Financiën.
In 2006 is een openbare aanbesteding gegund met het oog op de uitbesteding van deze toepassingsmaintenance
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Projecten 2007
Er wordt voorzien in de overdracht en de monitoring van deze toepassingsmaintenance.
b. Speciale vaardigheden in het kader van de nieuwe ontwikkelingen
i. Support bij de ontwikkeling
De support bij de ontwikkeling is een van de essentiële methodologische ICT fundamenten in het kader van de
gecoördineerde en gestructureerde ontwikkeling van de nieuwe geïntegreerde (grote) toepassingen (GSBI/STIR,
STIPAD, STIMER, PLDA rel. 2 & 3, enz.)
De nieuwe behoeften omvatten:




de methodologische ondersteuning,
de ondersteuning bij de implementatie van de tools, o.m. de uitvoering van een nieuwe release software,
een migratietraject voor het projcet Paperless Douane (PLDA) dat een andere methodologie voor modellen
en andere tools gebruikt.

De FOD Financiën beschikt nog niet over de interne knowhow die noodzakelijk is voor de ondersteuning van dit
project.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in bijkomende opleidingsessies en de verlenging van het contract van de 3 experts (dat
binnenkort afloopt) met 6 maanden.
ii. Software DataStage – Datawarehouse
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DCC is het ‘Datawarehouse Competence Center’ van de FOD Financiën. Binnen het kader van het Datawarehouse
project (zie hoger) blijken speciale vaardigheden met betrekking tot ETL (Extract, Transform and Load) tools in het
kader van de DataStage software noodzakelijk.
Niettegenstaande DataStage het belangrijkste product is binnen het ganse ETL-gebeuren, kan dit toch niet los
gezien worden van de andere ETL-tools zoals Qualitystage en van de algemene DB2 administratie.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan wordt voorzien in het afsluiten van een dienstencontract met het oog op de
levering van de hogervermelde gespecialiseerde diensten door een externe consultant gedurende een periode van
2 jaar. Deze dienstverlening zal ertoe bijdragen de interne competenties te verhogen opdat het DCC op termijn
eveneens de rol van competence center voor ETL-tools binnen de FOD Financiën kan opnemen.
iii. Software Java Screen Manager
Sinds eind 2003 werd er door de FOD Financiën een beroep gedaan op een aantal gespecialiseerde medewerkers
voor de uitvoering van de Modernisering van de WANG VS systemen. Omdat het project medio 2005 nog niet
volledig afgerond was, zijn eind 2005 5 externe consultants verlengd voor een periode van 1600 uur.
Inmiddels is het WANG VS moderniseringsproject bijna volledig succesvol afgewerkt en zijn de Java Screen
Manager (JSM) systemen klaar voor een ‘onderhoudsmodus’.
De JSM systemen die gebouwd zijn om de functionaliteit van de vroegere WANG VS systemen over te nemen
blijken van een grote complexiteit te zijn waardoor er een vormingstraject van meerdere jaren nodig is om de
applicaties en software op zelfstandige basis te kunnen onderhouden.
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Aangezien de aanwervingen van nieuwe Java programmeurs pas in de loop van 2006 ten volle op gang zijn
gekomen is het nog niet mogelijk om de interne programmeurs nu reeds zelfstandig het volledige beheer van deze
systemen te laten overnemen.
Daarnaast zijn een aantal resterende elementen in deze projecten nog verder af te werken en dienen de JSM
applicaties verder te evolueren met de ontwikkelingen van de applicatie-infrastructuren van de FOD Financiën.
Deze applicatie-infrastructuren zijn in volle opbouw wegens de opbouw van de ICT fundamenten en door de start
van de Coperfin realisaties. Het is nu reeds gekend dat volgende projecten een wijziging van de JSM applicatiearchitectuur noodzakelijk zal maken:




‘Print on demand’ waardoor de printing van lokaal naar centraal zal verschuiven (zie hoger)
‘Identity Management’ waardoor de controle op toegang tot de applicaties zal verplaatst worden van het
CCFF framework naar het Identity management systeem (zie verder),
de evolutie van het CCFF framework waarop de JSM applicaties gebaseerd zijn.

Projecten 2007
Om de continuïteit en de evolutie van de JSM applicaties te verzekerenwordt binnen het ICT Ondersteuningsplan
2007 de contractverlenging voorzien voor externe medewerkers voor een beperkte duur van in totaal 2 VTE’s voor
24 maanden.

2.

Infrastructuur materieel
a. Versterken basis platform ATLAS
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Atlas vormt het basis-opslagplatform waarop het vernieuwde informatiesysteem in de toekomst zal gebaseerd zijn.
Het wordt opgebouwd uit:




een gecentraliseerde basisrandapparatuur: harde schijf en robot voor de behandeling van cassettes
randapparatuur voor back-up
randapparatuur voor opslag op afstand: de kritieke gegevens zullen gelijktijdig weggeschreven worden op de
gespiegelde infrastructuur, geïnstalleerd in de Disaster Recovery uitwijksite.

De strategie voorziet dat het basisplatform evolueert in lijn met het beschikbaar komen van de nieuwe
toepassingen. In 2005 en 2006 is er voorzien in de uitbreiding van het basisplatform in functie van de nieuwe
toepassingen en de uitbreiding van de geïntegreerde toepassingen.
Projecten 2007
Ook in 2007 moet worden voorzien in de verdere uitbreiding van het basisplatform in functie van de nieuwe
toepassingen, de uitbreiding van de geïntegreerde toepassingen en de migratie van een aantal projecten waarvoor
de opslag op dit ogenblik nog niet geconsolideerd is op het basisplatform. Het betreft o.a. de projecten Dorothée,
ScanFin, Workflow geschillen, …
Er wordt tevens voorzien om in samenhang met deze uitbreiding efficiëntere en gelaagde opslagstructuren, met
gebruik van verschillende niveaus van opslagmedia, uit te bouwen waarbij de totale kost voor opslag
verhoudingsgewijs kan worden verminderd.

b. Onderhoud hardware geconsolideerde IBM mainframe
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De IBM mainframes van het Kadaster en de Thesaurie die in het verleden waren aangekocht, zijn de voorbije jaren
geconsolideerd en de infrastructuur is gestabiliseerd. Een Business Continuity mainframe werd aangekocht in het
kader van de realisatie van de Disaster Recovery site. In de komende jaren is er geen significante evolutie van
deze infrastructuur gepland.
De aanvankelijke machines waren over drie opeenvolgende jaren gespreid aangekocht en waren telkens het
voorwerp van een afzonderlijk onderhoudscontract. Die drie contracten lopen nog steeds en werden in het
verleden jaarlijks verlengd.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien om deze onderhoudscontracten te groeperen in één enkel
contract van 45 maanden voor de periode oktober 2006 – juni 2010 om er het administratieve en technische
beheer van te vergemakkelijken.
c. Consolidatie Windows en Unix servers
De FOD Financiën beschikt over een belangrijk aantal Windows en Unix servers. Dit grote aantal leidt tot grote
uitdagingen inzake operationeel beheer: zowel het beheer van de machines, als het beheer en ondersteuning van
licenties en de beschikbaarheid en schaalbaarheid voor een aantal applicaties zijn op zijn minst voor verbetering
vatbaar.
Vanuit die optiek wenst de stafdienst ICT ook voor de gedistribueerde servers een consolidatie-beweging
uitvoeren.
Het project server-consolidatie omvat 2 fases :
De voorstudie werd in 2005 gerealiseerd en had volgende doelstellingen:


het inventariseren en analyseren van het bestaande serverpark (hardware en software),
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het uitwerken van een geconsolideerde architectuur en de bijhorende exploitatieprocedures,

Projecten 2007
In 2007 zal er, op basis van de resultaten van deze voorstudie, de noodzakelijke hardware en software worden
aangeschaft, waarbij bijzondere aandacht zal worden gegeven aan operating system virtualisatie om een optimale
capaciteitsbenutting te verzekeren.
In een eerste fase zullen de Windows en Unix servers die in de loop van 2007 en 2008 buiten onderhoudscontract
vallen, worden aangepakt.
Dit betreft ondermeer de servers die gebruikt worden voor:







de websites van de administraties AOIF, Invordering en Kadaster,
de datamining server voor BTW,
de VTDWin gateways voor het GCOS8 systeem,
voor virtuele schijven,
legato networker 5 server,
…
d. Bijzondere support voor Microsoft Server omgeving

Op heden wordt de support voor de verschillende machines van de Windows Server ondersteunde applicaties
geleverd door een groot aantal bedrijven, o.a.:



HP voor Active Directory en ESM machines,
Getronics voor SMS,
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Belgacom voor PC backup,
IBM voor e-learning,
…

Het Disaster Recovery project vormt een hefboom om te evolueren naar gestandaardiseerde Windows servers,
voorzien van een aantal standaard beheerscomponenten zoals HP Openview agents, legato client, VTOM job
scheduling, Altiris deployment agent, enz.
Dit standaard platform laat toe om:




Een globale aanpak voor Disaster Recovery te definiëren,
De licenties van het Windows park te optimaliseren,
Het capaciteitsgebruik van de machines te verbeteren door de introductie van virtual server technologie.

Hierdoor wijken de machines af van de initieel gedefinieerde omgeving van elk afzonderlijk project en
beantwoorden bijgevolg niet meer aan de specificaties in het contract.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien om de support voor de verschillende Windows Server
systemen te consolideren binnen één enkel contract.
e. Beveiligde FTP voor informatieuitwisseling
Op regelmatige basis is er een noodzaak tot gestructureerde uitwisseling van (omvangrijke) gegevensbestanden
met externe partners in binnen- en buitenland (zie ook hoger).
De FOD Financiën opteert met betrekking tot deze uitwisselingen voor een beveiligde verbinding op basis van FTP.
In 2006 is gestart met de uitbouw van dit ‘platform’.
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Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt voorzien in de versnelde realisatie en de algemene toepasbaarheid
van dit platform.
f. Licentiebeheer HP Openview, Legato en Microsoft Windows Server
Door de evolutie van de verschillende toepassingen, zijn er een aantal componenten van de ICT omgeving die
worden vervangen door de standaarden en fundamenten van de FOD Financiën.
Bovendien zijn er ten gevolge van de consolidatie van machines en de uitbouw van de Disaster Recovery
belangrijke aanpassingen nodig aan het aantal beschikbare licenties
Projecten 2007
Er is voorzien om in het kader van de ITIL ondersteuning binnen het ICT Operations project alle
softwarecomponenten en contracten te inventariseren met het oog op de rationalisatie van de licenties die
momenteel worden betaald voor een aantal softwareproducten.

g. Generalisatie Legato
Traditioneel werden de ‘back-up’ oplossingen aangekocht in het kader van de diverse projecten wat resulteert in
een verscheidenheid van systemen en oplossingen.
De ingebruikname van het centrale platform ATLAS en de impact op de Disaster Recovery strategie maken het ten
zeerste aangewezen om over te schakelen op een uniforme back-up omgeving om de beheersbaarheid en de
betrouwbaarheid te verhogen.
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Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 wordt het veralgemeende gebruik van de Legato infrastructuur voorzien.
In dat kader zal eveneens gewerkt worden aan de optimalisatie van de beveiliging.
h. Integratie tape virtualisatie en Legato omgeving
In 2006 werd ‘tape virtualisatie’ in gebruik genomen in het kader van het centrale platform ATLAS. Deze
functionaliteit is een sleutelelement voor het gebruik van de in het project Atlas voorziene tape library als unieke
‘tape device’ voor alle mainframes, laat toe om de productie daadwerkelijk te automatiseren en draagt bij tot de
substantiële vermindering van het aantal cassettes.
Projecten 2007
Er wordt voorzien om de hogervermelde tape virtualisatie ook in het kader van de Legato omgeving toe te passen.
Dit zal bijdragen tot een hogere informatieveiligheid en tegelijkertijd ook tot de optimalisatie van het gebruik van
de off-line storage.

3.

Infrastructuur netwerk
a. Ingebruikname nieuwe WAN omgeving

Het huidige netwerk is reeds verschillende jaren in dienst en werd in het kader van het project FinNet 2002 verder
uitgebreid en versterkt.
De huidige gebruikte technologie is enigszins verouderd en er dient zich een aanpassing aan. Het contract voor de
huidige WAN (huurlijnen, gebruik van Belgacom backbone) vervalt in 2007.
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In 2005 is de studie van de behoeften op het vlak van dataverkeer (LAN en WAN) en de evolutie daarvan
toegewezen. De studie omvatte tevens de behoeften op het vlak van spraakverkeer (telefonie) zowel intern binnen
de FOD Financiën als extern.
In 2006 is de aanbesteding gepubliceerd voor de levering van infrastructuur en diensten voor de realisatie van het
WAN overeenkomstig de behoeften van de FOD Financiën en de toegang tot publieke telefonienetwerken op basis
van IP.
Projecten 2007
Het ICT Ondersteuningsplan 2007 voorziet in de gunning en ingebruikname van het nieuwe WAN.
b. Netwerkbekabeling gebouwen
De bestaande bekabeling in een aantal gebouwen dateert van de periode 1993 – 1995 en is uitgevoerd met een
UTP categorie 3 type kabel. Dit type bekabeling is verouderd (ondertussen is categorie 6 de minimum norm) en
niet meer toereikend om bijvoorbeeld de nieuwe toepassing van IP-telefonie te ondersteunen.
Doordat bepaalde herstellingswerken en aanpassingen in een aantal gebouwen in de voorbije jaren niet (of niet
voldoende) kon worden uitgevoerd is de situatie dringend geworden.
Daarnaast worden we geconfronteerd met een gebrek aan voldoende aansluitpunten in het merendeel van de
gebouwen. Dit zorgt voor problemen in het kader van het programma ‘1 PC per ambtenaar’ maar ook bij de
evolutie naar multi-functionele printers die eveneens rechtstreeks op het netwerk worden aangesloten.
In 2006 is een globaal programma uitgewerkt om de bekabeling in de gebouwen van de FOD Financiën te
moderniseren en aan te passen aan de behoeften.
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Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan is de aanbesteding van een raamovereenkomst met betrekking tot de bekabeling in
de gebouwen voorzien.
De aanbesteding is opgedeeld in 3 afzonderlijke loten en voorziet in de levering en plaatsing van de bekabeling
(het onroerende gedeelte), de levering van de aansluitkabels voor de apparatuur (het roerende gedeelte) en tot
slot het toezicht op de werken wat voorzien is als optioneel lot.
c. Apparatuur geïntegreerd netwerk
In het kader van de Coperfin moderniseringsplan heeft de FOD Financiën verschillende overheidsopdrachten
gelanceerd in verband met het netwerk.
Een belangrijke mijlpaal was het project TelLANoGa uit 2004. Het heeft het fundament gelegd voor de
convergentie tussen data en telefonie. De modernste technologie heeft tot op heden al zijn diensten bewezen.





In 2005 werd er gezocht naar een beheerder voor de netwerkdienstverlening. De opdracht behelsde het
uittekenen van een dienstenorganisatie, gebaseerd op de ITIL-methodologie, het toepassen ervan in de
opdracht voor de vernieuwing van het WAN en het verder begeleiden en opvolgen van de dienstverlening.
Begin 2006 werd de opdracht gegund voor de installatie van 25.000 IP Telefoons gespreid over drie jaar.
Hierbij ligt de nadruk sterk op de logistieke aspecten.
Midden 2006 werden twee opdrachten gepubliceerd in verband met de netwerkoperatoren. Deze hebben
betrekking op vaste en mobiele netwerken en op data en telefonie.
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Het lokaal netwerk (LAN) in een gebouw is de startplaats voor de netwerk convergentie. Het LAN in elk gebouw
dient aangepast te worden aan de hoger vermelde ontwikkelingen. Het uitgangspunt hierbij is uniformiteit, met
name het gebruik van plugcompatibele switches in alle LAN’s.
In totaal moeten 500 gebouwen uitgerust worden met LAN switches. Uitgaande van 30.000 gebruikers en een
marge van 25% zijn er 37.500 switchpoorten nodig, ofwel 1.560 switchen met 24 poorten.

Projecten 2007
Er wordt in 2007 voorzien in de aanbesteding en gunning met betrekking tot het leveren, plaatsen, installeren en
in dienst stellen van:



LAN netwerk in alle gebouwen
Optioneel : draadloze data toegang in een aantal gebouwen voor gasten, interne gebruikers met o.m.
ondersteuning van het IP telefonie systeem (“Voice over Wireless LAN”).

Bovendien zal de inschrijver ook verantwoordelijk zijn voor het in dienst stellen van de geleverde apparatuur en de
aansluiting van de aanwezige eindgebruikerapparatuur (PC’s, printers, IP Telefoons) en routers.
d. Optisch vezelnetwerk Antwerpen (Megaport)
In het kader van het project «Megaport Initiative – the Second Line of Defense », heeft de Amerikaanse regering
(DOE – Department of Energy) de hardware gekozen en de installatie gefinancierd van terminals voor het
opsporen van radioactief materiaal in containers, vooraleer die op schepen worden geladen met bestemming de
Verenigde Staten.
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Binnen dit kader werd op 24 november 2004 een akkoord (« Memorandum of Understanding ») ondertekend.
Aanvankelijk gaat het enkel om de haven van Antwerpen maar het initiatief zal worden uitgebreid naar de havens
van Gent en Zeebrugge.
Dit akkoord bepaalt dat de terbeschikkingstelling van het optische vezelnetwerk door België zal worden gedragen.
Projecten 2007
Binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007 is de ingebruikname van het optisch vezelnetwerk voorzien.
e. Mobiel netwerk voor spraak en data
Mobiele productiviteit is zeker ook voor heel wat medewerkers binnen de FOD Financiën een belangrijk thema. In
een aantal situaties is de mobiele bereikbaarheid het belangrijkste aspect. Momenteel telt de FOD Financiën reeds
ongeveer 2.000 GSM gebruikers
Toch worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak om buiten de kantoren van de FOD
Financiën toch toegang te hebben tot bepaalde documenten, informatiebronnen en/of toepassingen. In de eerste
plaats denken we hierbij uiteraard aan de mobiele brigades en de ondersteuning van hun opdrachten toch zijn zij
helemaal niet de enigen met deze behoefte waarvan algemeen wordt verwacht dat deze alleen maar zal toenemen.
In 2006 is de aanbesteding gepubliceerd met het oog op het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van
mobiele netwerkdiensten voor spraak en data ten behoeve van de FOD Financiën.
Projecten 2007
De ingebruikname van de nieuwe mobiele netwerkdiensten is voorzien binnen het ICT Ondersteuningsplan 2007.
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4.

Infrastructuur geïntegreerde software
a. Digitale archivering (D & RMC platform)

In 2006 is het project ‘Digitale Archivering’ gegund met het oog op de realisatie van een gemeenschappelijk
softwareplatform als basis voor alle ontwikkelingsactiviteiten waarvoor gebruik moet worden gemaakt van een
systeem voor document- en recordbeheer.
Dit platform zal invulling geven aan de verschillende behoeften op het vlak van document, archief en procesbeheer
en beantwoordt aan de geldende bepalingen voor wettelijke archivering.
De scanning van de losse rekeningen van de inschrijvingbureaus van de Patrimoniumdocumentatie is hierbij als
pilootproject gestart. Het project voorzag niet alleen in de implementatie van de archiveringsomgeving maar
eveneens in het buitenhuis scannen en indexeren van het bestaande archief.
Projecten 2007
Het platform van digitale archivering wordt volop geoperationaliseerd en nieuwe projecten dienen zich reeds aan.
We vermelden o.a. het project ‘archiveren plannen landmeters’ (zie ook hoger) en het archiveren van de
‘microfiches patrimoniumdocumentatie 1977 – 2005’. Er wordt bijgevolg ook voorzien in de nodige ondersteuning
om de hogervermelde projecten te realiseren.
b. Dorothée
De bestaande toepassing ‘Notificaties’ in gebruik binnen de Patrimoniumdocumentatie is in 2006 overgenomen
door de centrale printshop Dorothée.

Federale Overheidsdienst Financiën

137

Er is een aanpassing nodig op 2 vlakken:



Op vraag van de federale ombudsman moet er bijkomende informatie betreffende de schatting worden
afgeleverd,
De aanwijzende schatters van de gemeenten dienen vooraf hun goedkeuring te geven zodat de notificaties
rechtstreeks aangetekend kunnen worden verstuurd.

Projecten 2007
Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning om de hogervermelde aanpassingen te realiseren.

5.

Monitoring, opvolging van performantie en stabiliteit
a. Application Performance Management

De pijlers CCFF en ATLAS nemen een steeds belangrijke plaats in binnen de infrastructuur van de FOD Financiën.
De uitbreidingen in aansluiting op het toenemende aantal toepassingen en de groeiende belasting zijn op zich niet
voldoende om een antwoord te bieden aan een aantal vastgestelde problemen, zoals een lagere dan geplande
beschikbaarheid, een onevenwichtige spreiding van werklast, risico voor domino effect bij incidenten, …
In 2006 is een actieplan uitgewerkt voor het verbeteren van de performantie en beschikbaarheid.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de aanschaf van specifieke tools, zoals JS2E profiling en JS2E monitoring tools of database
performance monitoring, om applicatieperformantie (proactief) te tunen. Deze tools kunnen eveneens gebruikt
worden als diagnostisch middel in geval van problemen met de applicaties.
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b. Automatisering van de productie
Traditioneel wordt de planning en uitvoering van de jobs uitgevoerd door operatoren die de jobs manueel
opstarten en die een controle op de correcte uitvoering van de jobs uitvoeren.
Deze werkwijze is evenwel niet langer opportuun om volgende redenen:








door de ingebruikname van de gedistribueerde applicaties van het CCFF en Relational Data Center platform
ontstaan belangrijke datastromen tussen de verschillende grote computersystemen van de FOD Financiën;
de beheerders van een individueel systeem zijn niet meer in staat de volledige uitvoering van de jobs te
controleren omdat de uitvoering op 1 systeem start, en nadien verder gaat op een ander systeem. Een
globale aanpak van de job-start en job-controle zijn noodzakelijk geworden, ondermeer ook om de planning
van de tijdsduur van de uitvoering en de ingezette capaciteiten veel beter onder controle te hebben.
de start van het Datawarehouse project introduceert massale ETL gegevensstromen van de
productiesystemen naar het datawarehouse; het is zeer wenselijk de periodieke uitvoering van deze jobs te
automatiseren en geautomatiseerd op te volgen.
de evolutie van de technologie laat toe om deze manuele taken te automatiseren waardoor niet enkel een
grote betrouwbaarheid van de productie ontstaat, maar bovendien de arbeidsvoorwaarden van de operatoren
sterk verbeterd worden (de avond en nachtproductie kan via een job scheduling tool automatisch worden
uitgevoerd).
de sterk toenemende complexiteit van de dataflows maakt de integratie van de jobuitvoering binnen een
centrale console noodzakelijk; hiertoe werd in het kader van het ESM fase 2 dossier reeds een aanvang
gemaakt met de integratie van de job uitvoering binnen de HP Openview Operations omgeving.

Het is daarom noodzakelijk om de job scheduling op een meer geautomatiseerde manier uit te voeren via de
uitbouw van een Enterprise Job Scheduling tool en dit voor alle systemen van FOD Financiën.
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Sinds 2003 wordt reeds gewerkt met de Visual TOM job schedular voor de job scheduling van de GCOS8
mainframes. Ondermeer de extractie van de gegevens voor de TBT boordtabellen wordt reeds volledig via VTOM
uitgevoerd. Nadien werd dezelfde tool ook aangekocht voor de unix- en Windows systemen van het datawarehouse
project.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de ingebruikname van de VTOM licenties, die in 2006 werden aangeschaft, met het oog op het
veralgemenen van het gebruik van de VTOM job scheduling infrastructuur op het ATLAS Platform.
c. Enterprise Systems Management
Sinds maart 2005 wordt er in het kader van het ESM (Enterprise Systems Management) project gewerkt aan de
opbouw van een centrale monitoring-, systems- en toepassing management platform. Hierbij worden modules van
de HP Openview managementsoftware gebruikt.
Doel is om problemen op individuele hardware- en softwarecomponenten zo snel mogelijk op te sporen en zoveel
mogelijk pro-actief in te grijpen op het moment dat er alerts gegenereerd worden. Dit uiteraard om de
beschikbaarheid van de applicaties zo groot mogelijk te maken. Er wordt gestreefd naar een 24 uur op 24 en 7
dagen op 7 beschikbaarheid van de applicaties.
Bij deze implementatie worden specifieke software agents geplaatst op alle machines. De problemen die door de
agents gedetecteerd worden, worden doorgestuurd naar een centrale HP Openview OVOW monitoring console die
dag en nacht gesuperviseerd wordt door de operatoren (tijdens de normale kantooruren in de centrale
operatorroom van de FOD Financiën, tijdens de nacht, in de weekends en op feestdagen in het remote monitoring
center van HP).
Door de start van het project Datawarehouse zijn bijkomende smart plugins noodzakelijk. Door de continue en
snelle evolutie van het informaticapark en de applicatieportfolio, die vooral gedreven wordt door de opbouw van de
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informaticafundamenten en de CoperFin moderniseringsprogramma’s, is het nodig om regelmatig en voortdurend
de gebruikte licenties aan te passen.
Projecten 2007
In 2007 zal het eveneens nodig zijn om de licenties aan te passen door de consolidaties en fusies van systemen ter
uitvoering van het Disaster Recovery en Business Continuity project.
Om de kostprijs van de licenties te minimaliseren en de nodige flexibiliteit te introduceren om de evoluties van het
park te volgen zal er hiertoe gemigreerd kunnen worden naar Enterprise licenses met een globale aanpak voor alle
HP Openview systemen van de FOD Financiën en een minimale totale kostprijs.
In 2007 zal er daarenboven aandacht worden besteed aan de integratie van de VTOM Job Schedular binnen de HP
Openview omgeving en de opname van de nieuwe applicaties waaronder PLDA, My Minfin, Belcotax-on-Web, …

6.

Architectuur, strategie, methoden en standaarden
a. Assistentie bij het op punt stellen van de ICT standaarden en fundamenten

Het project Coperfin is gebaseerd op de keuze van de ICT fundamenten op het niveau van de basis hardwareinfrastructuur, het exploitatiesysteem, de gegevensbanken, enz… die de interne ontwikkelaars en de externe
firma’s worden opgelegd binnen het kader van de projecten inzake toepassingsimplementaties (zie ook hoger).
Wat de werkmethodes betreft, is de benadering herhalend: de aanvankelijke versie ondergaat verbeteringen op
basis van de vaststellingen die bij de praktische uitvoering van de projecten zijn gemaakt.
Zo is bij de ontwikkeling van de projecten STIR en STIPAD gebleken dat er mogelijks methodologische
verbeteringen konden worden aangebracht.
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Projecten 2007
Er wordt voorzien in de aanbesteding van specifieke ondersteuning met betrekking tot het op punt stellen van de
standaarden en fundamenten.
b. ITIL board
In 2004 is gestart met de invoering van een op ITIL gebaseerde methodologische basislaag.




Enerzijds de definitie en implementatie van een gemeenschappelijke methodologische basislaag voor alle
toekomstige ontwikkelingen binnen de FOD Financiën en de aankoop en implementatie van informaticatools
die eventueel vereist zijn,
Anderzijds de standaardisering van de relaties die de stafdienst ICT heeft met de lijnfuncties, meer bepaald
de formalisering van de functionele analyses.

Projecten 2007
Er wordt voorzien om in 2007 een strategische ITIL board te installeren waarbinnen de verschillende operationele
entiteiten binnen de stafdienst ICT betrokken zijn. De doelstelling van deze board is enerzijds te waken over de
consistentie en conformiteit van de verschillende processen en anderzijds de afstemming op deze processen
binnen de HP Openview omgeving te verzekeren.
c. Voorbereiding op ISO 20000 certificering
Eind 2005 is de ISO 20000 norm voor IT Service Management gepubliceerd:


ISO 20000-1: ‘Specification for Service Management’
o definitie van de vereisten voor een organisatie om een beheerste dienstverlening van een voor de
klanten aanvaardbare kwaliteit te leveren
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ISO 20000-2: ‘Code of Practice for Service Management’
o Dit deel biedt praktische begeleiding en aanbevelingen (best practices) en ondersteunt het eerste deel.

Deze ISO norm sluit nauw aan bij ITIL in zoverre dat het een expliciete formalisering van de processen is en de
mogelijkheid biedt om als organisatie hierin te worden gecertificeerd. Het wordt dan ook gezien als een logisch
vervolg op de invoering van ITIL.
Op middellange termijn wenst de Stafdienst ICT deze ISO norm certificeren voor de ganse organisatie te behalen.
Projecten 2007
De stafdienst voorziet in 2007 de voorbereiding van het, in een latere fase op te starten, project gericht op de
certificatie in het kader van de ISO 20000 norm.

7.

Technologische opvolging en nieuwigheden
a. Business Rules Management System - BRMS

Binnen de werking van de diverse entiteiten binnen de FOD Financiën spelen zogenaamde de bedrijfsregels een
belangrijke rol. Deze regels worden vervolgens toegepast binnen de verschillende toepassingen die deze entiteiten
ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdrachten.
In aansluiting op het concept van een S.O.A. architectuur, ontstaat er een duidelijke tendens om ook deze
bedrijfsregels los te koppelen en als het ware als een service aan te bieden aan de verschillende toepassingen die
ervan gebruikmaken.
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Deze werkwijze biedt een aantal mogelijke voordelen:




Het verzekert de organisatie ervan dat de bedrijfsregels éénduidig zijn vastgelegd en gedocumenteerd,
Het verzekert de organisatie ervan dat het geheel aan bedrijfsregels coherent kan worden beheerd,
Het ondersteunt een multidisciplinaire benadering waarbij de ‘business’ de definitie en beheer van de
bedrijfsregels waarneemt en waarbij de conforme toepassing ervan verzekert is.

Het lijkt aangewezen de bedrijfsregels te documenteren en te formuleren op een manier die technologie
onafhankelijk is, bijvoorbeeld op basis van UML, zodat ze kunnen worden gebruikt in verschillende systemen.
Projecten 2007
In het ICT Ondersteuningsplan 2007 is voorzien de mogelijkheden en de complementariteit van een ‘autonoom’
BRMS (JAVA-component) te onderzoeken en voorkomend te positioneren binnen de ICT architectuur van de FOD
Financiën.
b. Enterprise Digital Right Management – EDRM
Informatieveiligheid is voor elke organisatie een belangrijk thema, van toepassing op alle informatie, zowel
gestructureerde data als documenten.
In het bijzonder elektronische documenten zijn hierbij een bijzonder aandachtspunt o.a. wegens het risico op
oncontroleerbare verspreiding (bijvoorbeeld via memory-stick) en ongeoorloofd gebruik achteraf.
Enterprise Digital Right Management beoogt de inhoudelijke beveiliging van elektronische documenten op basis
van zogenaamde gebruikers-certificaten en de encryptie van het desbetreffende bestand waarbij de auteur of
informatie-eigenaar vooraf definieert wie welke handelingen op het desbetreffende document kan uitvoeren.
Projecten 2007
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Er wordt voorzien om de mogelijkheden en de impact van deze technologie te onderzoeken.
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Deel 8: Bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging

1.

Optimalisatie van het datacenter North Galaxy

Het North Galaxy datacenter van de FOD Financiën is operationeel sinds 15 september 2004.
Bij het dagelijkse gebruik van dit datacenter zijn een aantal technische tekortkomingen vastgesteld op het vlak van
de redundantie van de technische installaties (elektrische voeding en koeling) die een mogelijk risico vormen en bij
sommige onderhoudswerken een onbeschikbaarheid van het datacenter veroorzaken.
Audits van de technische installaties, uitgevoerd door de firma’s Axima en HP, hebben aangetoond dat op 29
punten de technische installaties van het datacenter nog kunnen verbeterd worden met doel om de
beschikbaarheid van het datacenter in aanzienlijke mate te verhogen en periodieke stops van de
computersystemen wegens onderhoudswerken te kunnen vermijden.
Het gaat ondermeer over volgende punten:







verbeteringen aan de sterkstroomverdeling;
verbeteringen aan de hoofd distributiepanelen;
verbeteringen aan de waterdistributie van de koeltorens naar de koelapparaten in het datacenter;
verbetering aan de brandbeveiligingsinstallaties;
verbeterde beveiliging van de noodgeneratoren ingeval van brand;
enz…

Op dit ogenblik is de FOD Financiën volop bezig met een deel van de computerinfrastructuur te verplaatsen naar
het Disaster Recovery center. De vrijgekomen ruimte in het datacenter wordt in het kader van mutualisatie van
ICT infrastructuur (zie ook hoger) ter beschikking gesteld van andere overheidsdiensten. Ondermeer FEDICT, FOD
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Justitie, FOD P&O hebben de wens uitgedrukt om hun computersystemen in het North Galaxy datacenter te
plaatsen.
Een verbeterde technische infrastructuur van het North Galaxy datacenter is daarom niet enkel voor de FOD
Financiën van belang, maar is bovendien noodzakelijk om de nodige waarborgen te kunnen geven aan de andere
gebruikers van dit datacenter.
Projecten 2007
In samenwerking met de Regie der Gebouwen en de toekomstige gebruikers van het datacenter zal er een
overheidsopdracht worden gestart die gerealiseerd zal worden in 2 fases:



2.

fase 1 : studie en ontwerp van de aanpassingen aan de technische installaties.
fase 2 : realisatie van de aanpassingen.

Continuiteitsplan

De beschikbaarheid van de informatie en de toepassingen staat voor de stafdienst voorop in de dienstverlening
naar de klanten toe. In die zin zet de stafdienst ICT het begrip beschikbaarheid centraal binnen het thema
beveiliging en business continuity.
In elke sterk geautomatiseerde omgeving is de afhankelijkheid ten overstaan van de ICT-omgeving belangrijk.
Bovendien neemt het belang van de interacties met de burger over het internet alsmaar toe, o.m. in het kader van
onze e-government initiatieven. Hierdoor zal elke onbeschikbaarheid een belangrijke impact hebben op de goede
werking van de administratie, op het vertrouwen bij de interne en externe gebruikers ten overstaan van de
systemen, maar zeker ook op het imago van de FOD Financiën.
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Het Business Continuity Plan omvat enerzijds de nodige preventieve maatregelen om onderbrekingen te
voorkomen en bepaalt anderzijds de maatregelen die moeten worden genomen bij bepaalde incidenten. Het tijdig
detecteren van (de kans op) een probleem is hierbij een belangrijk aspect. Het Business Continuity Plan omvat
tevens een overzicht van de crisisorganisatie en de respectievelijke taken en bevoegdheden. Het plan omvat de
maatregelen om bedrijfskritische bedrijfsprocessen te kunnen voortzetten met inbegrip van het eventueel tijdelijk
stopzetten van niet-bedrijfskristische processen.
Het Business Continuity Plan werd opgesteld in 2006. De invoering ervan gebeurt in 3 fases:




De verhuis van de betreffende systemen naar de Disaster Recovery uitwijksite (gestart eind 2006 – zie ook
verder),
De aanpassing van de resterende systemen die nog niet voldoen om aangesloten te worden op de Disaster
Recovery processen (voorzien in 2007 – zie ook verder),
Het voorbereiden en uitvoeren van DRS-testen (voorzien in het tweede semester 2007).

Projecten 2007
Er wordt voorzien in de implementatie van het Business Continuity Plan op basis van de hogervermelde fasering.

3.

Disaster Recovery uitwijksite

Het waarborgen van een efficiënte uitwijkmogelijkheid is een fundamenteel onderdeel van de dienstverlening van
de stafdienst ICT aan de klanten. Het vormt tevens de basis voor de realisatie van de Disaster Recovery strategie.
Na studie van de verschillende mogelijkheden is in 2005 geopteerd om de disaster recovery site onderbrengen in
het datacenter van de vzw Egov, beheerd door de SmalS-MvM dat zich, zoals vooropgesteld, binnen de Brusselse
agglomeratie maar op voldoende afstand van het primaire datacenter bevindt, om de kwetsbaarheid bij een
belangrijke calamiteit tot een verwaarloosbaar risico te beperken.
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In geval van calamiteit, zullen alle ICT operaties worden overgedragen naar de uitwijksite, waar alle nodige
operationele systemen, communicatie infrastructuur en gegevensbestanden aanwezig zullen zijn. Er wordt hiertoe
voorzien in de nodige technologische ondersteuning om het tweede datacenter permanent op gelijk niveau te
houden met het primaire datacenter en een verlies van informatie te vrijwaren.
De site zal worden opgericht als ‘hot site’ zodat op elk moment de overschakeling van de bedrijfskritische
systemen zonder onderbreking kan gebeuren. Deze site zal ook worden gebruikt in geval stroompanne binnen de
regio van het primair datacenter de goede werking daarvan bedreigt.
De basisinfrastructuur (project Atlas), de mainframes Bull GCOS8, Siemens BS2000 en IBM die vanaf het begin
waren gepland in een redundante architectuur, zijn eind 2006 geïnstalleerd en zijn operationeel in de Disaster
recovery site, conform de planning van het project.
Een reeks randsystemen, die noodzakelijk zijn voor de werking van de Disaster recovery site, zijn dan weer niet
redundant en er moet hardware worden aangekocht. De informatiesystemen functioneren immers volgens het
kettingprincipe waardoor alle toepassingen blokkeren, zodra er één schakel ontbreekt.
Projecten 2007
Er wordt voorzien om begin 2007 de noodzakelijke hardware aan te kopen en te installeren.
Er wordt tevens voorzien om de hardware en de Disaster Recovery diensten voor het Identity Management project
dringend aan te kopen. De toestand van die toepassing is immers kritiek en zij is de enige en verplichte toegang
voor de nieuwe grote toepassingen van de FOD Financiën (SPOF – Single Point of Failure, een component dus die,
indien onbeschikbaar, een informatiesysteem blokkeert).
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Deel 9: Human resources en ICT organisatie
1.

Bijzonder opleidingsprogramma

De veralgemeende ingebruikname en de evolutie van de ondersteunende technologie in het kader van bijvoorbeeld
Tape virtualisatie, Dorothée, Job scheduling, Print redirection, enz. maken het noodzakelijk om een bijzonder
opleidingsprogramma te voorzien voor een aantal systeembeheerders en operatoren.
Daarenboven blijkt uit de praktijk dat een korte opleiding met betrekking tot HP Openview of VTOM job schedular
ontoereikend is om de overstap naar de nieuwe technologie te maken.
Projecten 2007
Er wordt voorzien in de definitie van een geïndividualiseerde opleiding in functie van een welbepaald toekomstig
takenpakket.

2.

Werkopdrachten buiten de normale werkuren

Vanuit de doelstelling om de informatie en de informatiesystemen maximaal beschikbaar te stellen, volgt de
toenemende vraag om 24/24 support te geven door de medewerkers van ICT Operations.
Deze vraag noodzaakt enerzijds het ter beschikking stellen van de nodige werkmiddelen (zoals GSM, draagbare
computers, VPN, …) maar anderzijds ook de nodige HRM omkadering en formele afspraken.
Projecten 2007
In nauwe samenwerking met de stafdienst P&O wordt voorzien in de uitwerking van een protocol dienaangaande.
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3.

Gedragscode ICT medewerker

Begin 2005 heeft de werkgroep ‘Safety & Security’ van ADM, een samenwerkingsplatform van
informaticagebruikers, - leveranciers en – verenigingen, een gedragscode voor informatiebeheerders opgesteld. Zij
werd hiervoor o.a. bijgestaan door het advocatenkantoor DLA Piper Rudnick Gray Cary.
De gedragscode bevat de algemene basisprincipes of deontologie waaraan een informatiebeheerder zich moet
houden, indien hij op een correcte en verantwoorde wijze met de informatie en informatiesystemen van zijn
organisatie wil omgaan.
ADM's gedragscode voor informatiebeheerders gaat uit van drie basisbegrippen: integriteit, informatiebescherming
en informatieplicht. Het eerste heeft zowel betrekking op de ethische integriteit van de informatiebeheerder als op
de integriteit van de ICT-infrastructuur. Informatiebescherming handelt over privacybescherming en het omgaan
met vertrouwelijke informatie, terwijl informatieplicht het informeren van gebruikers en het documenteren van de
ICT-infrastructuur omvat.
Projecten 2007
De stafdienst wenst in 2007 een gedragscode voor zijn medewerkers te definiëren en in te voeren. Het is de
bedoeling om de hogervermelde gedragscode, door ADM gedefinieerd, als basis te gebruiken.
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Deel 10: Bijlagen
1.

Strategische principes van de Stafdienst ICT
c. 4 sleuteldomeinen
De stafdienst ICT spitst zich toe op 4 sleuteldomeinen

De stafdienst ICT telt vier grote domeinen die haar toelaten om aan de ene kant het dagelijks beheer van de
operationele ICT-diensten te kunnen beheren en garanderen en aan de andere kant nieuwe projecten te kunnen
ontwikkelen en deze tegelijkertijd in te passen in bestaande diensten





IT Governance
Strategie, architectuur en planning
Service Provisioning
Capability Development

d. Enabler & Service provider
ICT is een “enabler” en “service provider” voor de FOD Financiën
De stafdienst ICT is een interne Business Partner voor de verschillende departementen van de FOD Financiën.
De stafdienst ICT speelt een dubbele rol binnen de FOD Financiën:
 ICT is een “enabler” voor de business: ICT stelt oplossingen voor zodat de FOD Financiën procesoptimalisatie
kan doorvoeren
 ICT is een “service provider”, ICT levert met andere woorden diensten die de goede werking van de FOD
Financiën moeten verzekeren
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e. Samenwerking
De Stafdienst ICT en de business werken samen
De samenwerking tussen de stafdienst ICT en de business is van kapitaal belang om de gemeenschappelijke
doelen te kunnen bereiken. Voor elkeen zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd. Dialoog en
samenwerking worden mogelijk gemaakt door het inplannen van duidelijke structuren.

f. IT-Governance
De Stafdienst ICT zal de structuren en processen uitzetten die moeten toelaten om in het licht
van de grote vernieuwingsprojecten en de uitwerking van grote veranderingen aan de SLA’s
die door het Program Management Office worden toegekend, de overeengekomen diensten
binnen de vastgelegde termijnen te leveren en op deze wijze een toegevoegde waarde te
genereren.
ICT speelt – samen met de Business – een belangrijke rol in het vastleggen en uitwerken van de strategische
doelen van de FOD Financiën. Daarom zijn de Business en ICT ook back-to-back verantwoordelijk voor een
duurzame samenwerking en integratie tussen ICT en de business.
De Stafdienst ICT zal er dan ook over waken dat haar medewerkers, processen en technologie steeds in staat zijn
om de strategische doelen van de Fod Financiën te ondersteunen.

g. Maximale Synergie
De stafdienst ICT ijvert voor een maximale synergie bij algemene ICT projecten.
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Aangezien de stafdienst ICT streeft naar het leveren van kwaliteitsdiensten, zal ze alles in het werk stellen om een
optimale samenwerking met de verschillende partners bij de uitwerking van horizontale ICT-projecten (zowel
binnen de FOD Financiën als erbuiten) op touw te zetten.
Meer bepaald zal de stafdienst ICT gebruik maken van de diensten van Fedict en de technologische keuzes van
deze instelling respecteren voor zover dit mogelijk is en deze relevant zijn.

h. Projectmatig werken
De ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten en de verbetering van bestaande ICT-diensten zal
onder projectvorm gebeuren.
Alle ICT-projecten worden ondersteund door de Business en ICT en zijn geschoeid op basis van duidelijke plannen
en afspraken. De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen (ICT, Business,…)
worden voorafgaandelijk vastgelegd.

i. Resourcebeheer
Voor elk ICT-initiatief zullen de mogelijkheden inzake resources en sourcing onderzocht
worden, rekening houdende met de termijnen die door het plan voor de uitvoering van
Coperfin worden opgelegd.
Dit principe is zowel van toepassing op de sourcing voor nieuwe projecten als voor de dagdagelijkse productie en
het operationeel ICT-beheer.
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j. Herbruikbaarheid
De stafdienst ICT streeft naar een zo groot mogelijke herbruikbaarheid bij nieuwe
ontwikkelingen.
De stafdienst ICT streeft naar oplossingen die onderbouwd worden door brede applicaties. Het is bijvoorbeeld
nodig dat de kennis en ervaring die werd opgedaan herbruikt kan worden bij de ontwikkeling van nieuwe ICToplossingen binnen de FOD Financiën en ook binnen andere instanties.
Anderzijds is het ook zo dat de stafdienst ICT moet onderzoeken of bepaalde ICT oplossingen niet reeds werden
ontwikkeld binnen andere instanties en of deze niet eventueel herbruikt kunnen worden.

k. Optimale aanwending
De stafdienst ICT zal er bij de uitwerking van nieuwe projecten en het uitvoeren van
operationele taken over waken dat de toegekende middelen (personeel, infrastructuur, …)
optimaal gebruikt worden.
Bij het uitwerken van nieuwe projecten en het uitvoeren van operationele taken zal de stafdienst ICT streven naar
besparingen en een maximale samenhang tussen de voorgestelde oplossingen.

l. Conformiteit
Bij het uitwerken en invoeren van een globaal security-beleid zal de Stafdienst ICT van de
Fod Financiën zich conform houden aan de federale regels.
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2.

Coperfin Thema’s
a. “Uniek Dossier”

Het “Uniek Dossier” zorgt voor een geïntegreerd beeld van de burger. Het laat de FOD Financiën toe om de burger
te benaderen als één geheel en niet als een scheiding van verschillende types van belastingen. Op deze manier
kan de consistentie en de volledigheid van de informatie gegarandeerd worden.
Het “uniek dossier” structureert alle informatie waarover de FOD Financiën beschikt. De FOD Financiën zal op deze
wijze ook in staat zijn om een spoor van de inhoud, de locatie en het interne en externe gebruik van deze
informatie bij te houden.
Het gaat hier niet om een applicatie maar een basisprincipe dat zal gehandhaafd worden bij de ontwikkeling van
nieuwe ICT-projecten. De doelstelling hierbij is de gebruiker alle informatie te bieden die hij nodig heeft om zijn
taken tot een beter einde te kunnen brengen.
Het “uniek dossier” is essentieel om een burger een éénmalige vraag tot het leveren van een aantal gegevens te
kunnen stellen en bijgevolg cruciaal voor de administratieve vereenvoudiging. Het heeft ook zijn invloed op het
verantwoordelijkheidsgevoel van de ambtenaren omdat zij op deze manier in staat zullen zijn polyvalente controles
uit te voeren dankzij deze geïntegreerde visie op een belastingplichtige.
Het doorvoeren van het Uniek Dossier heeft een fundamentele impact op de hele FOD Financiën aangezien dit de
hoeksteen vormt van de toekomstige ICT-architectuur van de FOD.

b. “Geïntegreerde verwerking”
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Het systeem van de geïntegreerde verwerking organiseert de fiscale en niet-fiscale operaties en transacties met de
burgers en de andere fiscale instanties. Op deze manier worden de functionele silo’s geschrapt en kan de
geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen de verschillende entiteiten geconcretiseerd worden.
In de traditionele visie worden de burgers door de fiscale diensten ingedeeld naar type belasting / heffing /
transactie. In de laatste jaren zijn er echter steeds meer “ministeries van financiën” die de weg naar een nieuwe
geconsolideerde aanpak hebben ingeslagen om hun fiscale diensten te beheren. Deze aanpak zorgt voor een
verschuiving van de functionele silo’s, opgetrokken rond de belastingen, naar een geïntegreeerde verwerking waar
de burger centraal staat en dit voor alle types van belastingen en doorheen de verschillende organisatorische
eenheden.
Deze geïntegreerde verwerking omvat zowel de fiscale als niet-fiscale operaties (bv. Bewaren van
patrimoniumdocumentatie,…). Ondanks het feit dat dit systeem toegepast kan worden voor verschillende types
van belastingen, beantwoordt het toch aan de functionele vereisten en wettelijke bepalingen van elke belasting of
zuil.
De geïntegreerde verwerking is een uitgebreid en complex systeem dat een hele waaier aan gemeenschappelijke
functionaliteiten biedt. Alle kernactiviteiten van de FOD Financiën zoals de registratie, de verwerking van aangiftes
en betalingen, het beheer van de controles, de correspondentie en het onderhoud van de
Patrimoniumdocumentatie, evenals de specifieke taken van de douane worden op een geïntegreerde wijze
behandeld.
Vanaf het ogenblik dat dit systeem doorgevoerd zal worden, kunnen in latere releases verschillende soorten
belastingen / voorheffingen (fiscale balans) geïntegreerd worden.
Een geïntegreerde verwerking leidt tot:
 Een betere dienstverlening tegenover de burger
 Een grotere eenvormigheid
 Een efficiëntere benutting van de beschikbare middelen (een efficiënte verwerking van de informatiestroom
en processen)
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Een geïntegreerde visie op de burger voor wat betreft zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot de
verschillende types van transacties/voorheffingen/belastingen
Een financieel voordeel voor de FOD Financiën en de Belgische schatkist.

c. “Het leveren van multi-kanaaldiensten”
De multi-kanaaldiensten moeten het mogelijk maken om de burger/klant diensten te leveren langs verschillende
communicatiewegen: het contact center (telefoon en correspondentie (brief, fax en e-mail), de front-offices en een
self-service over het internet.
Deze kanalen moeten het ook mogelijk maken om de voorziene ondersteuning te bieden. De multi-kanaaldiensten
moeten met andere woorden de bilaterale interactie tussen de burger en de FOD Financiën verzekeren. Het
vergroten van het aantal communicatiewegen zal eveneens een groter tevredenheidgevoel bij de burger
veroorzaken en een bewijs leveren van grotere efficiëntie (dalen van de interactiekosten).
Dit tevredenheidgevoel moet meer bepaald door de volgende elementen vergroot worden:







Verbreding van de keuze van de burger inzake mogelijke communicatiemiddelen. De burger zal met de FOD
Financiën kunnen communiceren langs die weg die hij op dat moment het meest geschikt acht.
De mogelijkheid bieden om gepersonaliseerde dienstverlening te bieden (op basis van wat men weet over de
klant)
Ervoor zorgen dat er langs verschillende wegen consistente informatie aangeboden wordt.
Een snelle en professionele dienstverlening op touw zetten.
Een proactieve dienstverlening aanbieden waarbij melding gemaakt wordt van producten of informatie die
nuttig of relevant kunnen zijn voor een burger (of een groep burgers)
Het indienen van een klacht eenvoudiger laten verlopen

De efficiëntie zal concreet verhoogd worden door:
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Een toenemend gebruik van interactiekanalen die een lagere kostprijs dragen per interactie.
Het verhogen van de totale tijd die een ambtenaar kan besteden aan taken die een toegevoegde waarde
bieden.

d. “Bijstand, controle, inning en informatie”
Het thema bijstand, controle, inning en informatie is een thema waar de kennis over de burger, de klant, de
belastingplichtige, de BTW-onderworpene, de debiteur, het bedrijf of de goederen een centrale plaats inneemt.
Deze kennis van de burger en de goederen moet als basis dienen voor de hoofdprocessen die in het Coperfin –
processchema geschetst worden en die het mogelijk moeten maken op de meest efficiënte wijze bijstand te
verlenen, te controleren, te innen en doelgerichte informatie te verstrekken.
De kennis over de “burger” en de “goederen” in de brede zin van het woord, omvat ook het verzamelen en
analyseren van gegevens die het mogelijk moeten maken om burgers in categorieën in te delen. Deze informatie
kan gebruikt worden om kennis te vergaren over de “burgers” en de “goederen” en zo hun specifieke
eigenschappen, meer bepaald hun risico’s en noden, te ontdekken.
Hierdoor kunnen er profielen opgesteld worden en kan de inning en het verlenen van bijstand efficiënter
afgehandeld worden, verlopen de controles beter en kan er beter informatie verstrekt worden waardoor er op hun
beurt een aantal activiteiten binnen de FOD Financiën geleid kunnen worden.
De kennis over de “burger” en de “goederen” is intrinsiek verbonden met het “uniek dossier”. Op termijn zal het
“uniek dossier” het geheel aan informatie bevatten over een “burger” of “goederen” en daardoor een kennisbron
vormen over “de burger” en “de goederen”.

e. “Case-study”
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De “case-study” houdt verband met de invoering van een project-gerichte aanpak om specifieke gevallen, die we
“cases” noemen, te behandelen en zo de ambtenaren te ondersteunen bij het behandelen van deze zaken. Het kan
hier gaan over een dossier, of over een aangelegenheid die verschillende acties vereist. Er kunnen ook
verschillende entiteiten mee belast worden.
Deze “cases” kunnen verschillende vormen aannemen: uit te voeren controles, fraudezaken die behandeld moeten
worden, een bedrag dat ingevorderd moet worden, een acte van onteigening die opgesteld moet worden,
geschillen, … Dit thema vormt samen met de thema’s “geïntegreerde verwerking” en “Bijstand, controle, inning en
informatie” de kern van de operationele activiteiten.
“Geïntegreerde verwerking” heeft betrekking op standaardactiviteiten, “Bijstand, controle, inning en informatie”
richt zich eerder op onderzoek en analytische activiteiten waar het thema “Case-study” zich eerder toespitst op de
operationele activiteiten die buiten het standaardkader vallen.
Het invoeren van deze aanpak vereist ook dat voor een dergelijke “case” objectieven gesteld moeten worden, een
planning moet worden gemaakt, ambtenaren belast moeten worden met het behandelen van deze case en het
opvolgen van de voortgang. Op basis van deze opvolging kan de strategie die werd uitgetekend voor deze “case”
eventueel bijgestuurd worden of kan er beslist worden om de verwerking stop te zetten. Afhankelijk van het type
van de “case” komen deze verschillende etappes meer of minder uitgebreid aan bod.
De ambtenaren die met deze afhandeling belast worden kunnen terugvallen op ondersteuning vanuit verschillende
hoeken: ze krijgen de gegevens, informatie en “intelligence” aangeleverd die ze nodig hebben voor het behandelen
van de zaak, de hulpmiddelen laten hen toe hun werk te structureren en ze worden begeleid over de verschillende
etappes heen. Verder krijgen ze ook de nodige kennis toevertrouwd (die eventueel werd opgebouwd bij het
behandelen van vorige zaken).

f. “ Een consistente reglementering”
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Wanneer men wil evolueren naar een klantgerichte aanpak, dan is het noodzakelijk dat de wetgeving, en meer
bepaald de reglementering, coherenter en consistenter wordt. Om de werkomstandigheden van de ambtenaren te
verbeteren is het nodig de leesbaarheid en toepasbaarheid van deze reglementering te verbeteren.
Eerst en vooral moet de reglementering coherenter gemaakt worden en moeten de definities uniform en duidelijk
zijn. De bepalingen mogen geen tegenstrijdig uitademen. Dit doel noodzaakt een gezamenlijke aanpak. Dat is
meteen ook de reden waarom het uitbouwen van deze reglementering voor de verschillende functionele domeinen
gecentraliseerd moet worden, wat het oprichten van een stafdienst FEO (Functionele Expertise en Ondersteuning)
nodig maakt voor de belastingen, de invordering en de patrimoniumdocumentatie. Of deze objectieven gehaald
worden of niet hangt eveneens af van wat er verwezenlijkt kan worden op Europees en supranationaal vlak en van
wat de federale of regionale wetgever kan aanbieden.
Coherentie en consistentie vereisen ook een duurzame reglementering. Er kan slechts een vernuftige wetgeving
uitgewerkt worden na analyse, studie en gedetailleerde ontwikkeling binnen een gespecialiseerde eenheid van de
FOD Financiën (stafdienst FEO). Alvorens te beslissen moet er overleg gepleegd worden met de verschillende
politieke instanties (federaal, regionaal, Europees niveau).
Ook de diensten die actief zijn op het terrein, de stakeholders en de economische experten moeten betrokken
worden bij het toetsen van de toepasbaarheid. Hun ervaringen, voorstellen en ideeën moeten de politiek in haar
voorbereidingen helpen om tot een betere reglementering en uitvoering te komen.
Het oog voor kwaliteit moet leiden tot een kwalitatief hoogstaandere reglementering die op de koop toe ook nog
stabieler is. Een permanente opvolging moet toelaten om de doeltreffendheid en efficiëntie van de genomen
maatregelen te controleren.
Coherentie en consistentie zijn ook sleutelwoorden bij de toepassing van deze reglementering. Het opmaken van
commentaar, het nemen van principebeslissingen en de uitvoering van deze reglementering moet eveneens
gecentraliseerd en geïntegreerd worden, wat voor een versterkte gelijkheid en een groter juridisch
veiligheidsgevoel moet zorgen.
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g. “Imago”
Wanneer we het imago van de FOD Financiën wensen te wijzigen, dan mogen we ons niet baseren op een
persoonlijke visie en op onze eigen strategische intenties. We mogen ons niet baseren op datgene waarmee ons
imago overeen zou moeten komen maar we moeten eerder aandacht schenken aan het onderzoeken van:




datgene wat de verschillende burgers, klanten en bedrijven verwachten van de FOD Financiën en wat zij
omschrijven als een optimale gebruikerservaring = visie van de klant,
datgene wat de medewerkers en het management van de FOD Financiën omschrijven als een ideaal imago =
visie van de ervaren medewerkers,
de manier waarop andere organisaties en ministeries van Financiën zich profileren = vergelijkende
benchmark.

Het is inderdaad een feit dat wanneer men zich baseert op zijn eigen visie en strategie er een operationeel model
(exploitatieproces), een marketingmodel (in het bijzonder voor wat de communicatie rond het imago betreft) en
een cultuur (houding en gewoontes) opgebouwd worden die niet noodzakelijk stroken met het imago dat men wil
bereiken.
Dit zijn immers zaken die in eerste instantie tot het domein behoren van de dienst die zich bezig houdt met het
uitzetten van de organisatiestrategie en niet van de dienst die zich bezig houdt met het imago.
Verder is het ook zo dat alle aspecten die hierboven beschreven worden een andere oorsprong kennen (de
organisatiestrategie tegenover de positionering van het imago) en deze daardoor niet noodzakelijk leiden tot een
concrete ervaring die een invloed heeft op de manier waarop het personeel / de klanten het gewenste imago
aanvoelt.
Aangezien de klantenervaring, de ervaring van de werknemers en de benchmark (vergelijking met de to be –
toestand) de basis vormen voor de ontwikkeling van een strategie en een visie op wat de gewenste identiteit moet
worden van de onderneming, worden het operationeel model, het marketingmodel en de ondernemingscultuur
automatisch op mekaar afgestemd.
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Dit laat toe om over de verschillende contacten tussen de organisatie en de klant/werknemer heen, een consistent
merkimago op te bouwen.
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3.

ICT Fundamenten en standaarden

In dit hoofdstuk beschrijven we de ICT fundamenten en standaarden van de FOD Financiën. Er wordt hierbij
opgemerkt dat deze lijst verder evolueert in functie van de behoeften en strategische beslissingen van de FOD
Financiën.
Voorafgaandelijke opmerking :

Deze lijst zal evolueren in functie van de behoeften en op basis van de strategische richtingen die de FOD
Financiën zal inslaan.
Aangezien het type van interoperabiliteit grote gevolgen met zich kan meebrengen voor de werking van de
oplossingen (rijkheid en flexibiliteit van de service, niveau van beschikbaarheid, enz.), zal elke andere keuze
uitdrukkelijk moeten worden gevalideerd door de FOD Financiën.

A. CENTRAL SYSTEM
A1 Hardware Central platform
Centrale processing platform
De centrale processing infrastructuur is gebaseerd op het volgende platform:
Sun Microsystems sun4us Fujitsu Siemens PRIMEPOWER2500 1-slot 8x
Elk PP2500 chassis bevat meerdere boards waarvan de resources dynamisch kunnen toegewezen worden aan de
verschillende unix partities.
De kenmerken van elk board zijn:
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•
•

8 CPU et 32GB RAM par board
CPU : Architecture SPARC64-V 1298 MHz

Voor hardware monitoring is de FSC Serverview software geïnstalleerd.
Centrale storage platform
Het centrale SAN is gebaseerd op Brocade Directors van het type 12000 en switched fabric technologie (2 GB/s).
Aanvullend worden Brocade FC switches van het type 4100 gebruikt. Evolutie naar Brocade 48000 (4 GB/s) is
voorzien.
Voor
•
•
•

on-line storage is voorzien
EMC SYMMETRIX 3000 met SRDF remote replicatie met FC of ESCON connecties
Uitbreiding met EMC Clariion CX-80 (met mirrorview voor remote replicatie) is voorzien
EMC Centera CAS systemen voor archiveringsdoeleinden

Voor off-line storage en backupdoeleinde is voorzien:
• StorageTek L700e tape robots met LTO-2 dirves
• FSC CentricStor 3505-402 voor disk-cache en tape optimalisatie
Het beheer van de SAN omgeving is gebaseerd op de EMC ControlCenter beheerssoftware (met integratie in HP
Openview via HP Openview SAM)
A2 Operating System Central Platform
Voor het operating system van het centrale processing platform wordt het volgende OS gebruikt:
OS : Solaris 9 (SunOS 5.9 Generic_118558-30 sun4us sparc FJSV,GPUZC-L)
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Tot de standaard software-componenten van het centrale platform moeten gerekend worden:
• FSC PrimeCluster voor load balancing en OS clustering (indien nodig)
• BEA WebLogic 8.1 SP 5 als application server
• JBOSS application server 4.0.5
• Apache webserver met PHP en Perl plug-in
• IBM UDB DB2 v 8.2 database server
• FileNet P8 Processing engine (voor workflow en document management doeleinden)
• HP Openview OVO v 7.5 monitoring agents en smart plug-in
• Legate Networker V 7 (met Storage nodes)
A3 Hardware Alternative System
Naast het SPARC64 gebaseerde centrale platform, bestaat er ook een alternatief platform dat gebaseerd is op 64
bit x86 architectuur. Volgende systeemtypes zijn in gebruik:

A4 Operating System Alternative Platform
Op het x86 platform kunnen volgende operating systems gebruikt worden:
1. Windows 2003 server, SP 1 met volgende standaard softwarecomponenten:
• Mc Afee 8i antivirus
• HP Openview agent v 7.5 (en eventueel bijkomend smart-plug in indien nodig)
• Legato Networker v 7
2. Alternatief kunnen op x86 platform ook operating systems van het type Linux of Solaris 10 gebruikt worden.
3. Het gebruik van een hardware-virtualisatie en hypervisor softwarelaag zal in de nabije toekomst als
standaard infrastructuur gebruikt worden.
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A5 Relational Data Center (RDC)
Via het RDC beschikt de FOD Financiën over de volgende software:
•

DBMS-software en uitbreidingen
o DB2 UDB ESE v8.2 FP14
o Websphere Information Integrator standard v8.2 FP14
o DB2 Net Search extender v8.2
o DB2 Spatial extender v8.2
o DB2 UDB PE

•

Software, gerelateerd met het beheer van het DBMS
o DB2 Performance expert v2.2
o DB2 Query Patroller v8.2
o DB2 High Performance Unload v2.2
o DB2 Recovery Expert v2.1
o DB2 Table Editor v4.3

•

Software voor Advanced user
o DB2 QMF for Windows v8.1

Het gebruik van DB2 UDB ESE V9 wordt beoogd in de loop van het jaar 2007.
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A6 Application server
CCFF Application server: de application server vormt de implementatie van de J2EE-specificatie (cfr.
Development platform). Deze implementatie verzekert de technische basisdiensten waarop de toepassingen
steunen. De proprietary functionaliteiten van de "application servers" kunnen niet in aanmerking komen voor de
ontwikkelingen. De application server moet worden beschouwd als de implementatie van de J2EE-specificatie en
niets meer.
Vandaag de dag heeft de FOD Financiën voor twee application servers gekozen: Bea Weblogic (momenteel in de
versie 8.1) en Jboss (momenteel in de versie 4.0.5). De administratie behoudt zich het recht voor om te beslissen
welke application server moet worden gebruikt in functie van het project.
A7 Web server
CCFF Web Server: de web server beheert de statische inhoud van de toepassingen, de eID-authenticatie en de
load balancing naar de application servers (op basis van een aangepaste plugin).
Vandaag de dag heeft de FOD Financiën gekozen voor het gebruik van de Webserver Apache in de versie die werd
gewijzigd door Fedict voor de ondersteuning van de eID.
A8 – A9 Mailing system
voor zowel mail, kalender als directory server is de gebruikte versie SJES (Sun Java Enterprise System) 2005Q1
Sun Java System Messaging Server (versie 2005Q1, upgrade naar Q4 in voorbereiding)
-

Scalable and secure messaging for enterprises and service providers
Integrated with the Sun Java[tm] System Calendar Server
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-

Access to e-mail through multiple client devices, including Sun Webmail
Support for personal, public, and distributed shared folders, spellcheck capabilities
Integrated with the Java System Directory Server and Java System Access Manager for user management
Support for industry standards such as IMAP4, POP3, SMTP, SNMP, LMTP, LDAP, and others
Published APIs for extension and customization of messaging services
Data sheet : http://www.sun.com/software/products/messaging_srvr/ds_messaging.xml

Sun Java System Calendar Server (versie 2005Q1, upgrade naar Q4 in voorbereiding)
-

Feature-rich offering including calendaring, group scheduling, event information sharing, task management,
event and task search, and e-mail invitations
Event and task deadline reminders via e-mail and instant messaging with time zone localization
Multiple calendar views such as day, week, month, and overview with tasks and events
Multiple calendar clients, including Sun WebCalendar
Access via Microsoft Outlook
Integrated with the Java System Access Manager for user provisioning and single sign-on (web only)
Datasheet : http://www.sun.com/software/products/calendar_srvr/ds_calendar.xml

A10-A13 IDM Identity Management
De tools voor identity management zijn :
• Sun Java System Identity Manager 6 2005Q4M3
• Sun Java System Access Manager 7 2005Q4
• Sun Java System Directory Server 5 2005Q4 (fungeert als departementale authenticatieserver)
Doelstelling :
Een geconsolideerde en uniforme benadering uitwerken voor het identificatie- en authorisatiebeheer van interne en
externe gebruikers. Externe gebruikers worden extern geïdentificeerd en beheerd. Identity management zal
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efficiënte oplossingen uitwerken voor het beheer van de identificatie, de authenticatie en van de authorisaties. De
uiteindelijke doelstelling van « Identity en Access Management » betreft het beheer van de toegang voor alle
gebruikers tot alle applicaties en systemen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie.
Gebruikte software:
De tools voor identity en access management zijn :
• Sun Java System Identity Manager 6 2005Q4M3
• Sun Java System Access Manager 7 2005Q4, de toegangen zelf worden beheerd via de Policy Manager
• Sun Java System Directory Server 5 2005Q4 (fungeert als departementale authenticatieserver via Access
Manager of indien dit niet mogelijk is rechtstreeks)
Aangeboden diensten:
1) De Single Sign On is beperkt tot webapplicaties en Java applicaties (enkel http, https).
2) Course grained access control: De autorisatie (enforcing) gebeurt op basis van een URL via een policy agent
die geïnstalleerd moet worden op het systeem waarvoor de “enforcing” moet gebeuren.
3) Fine grained access control: De applicaties zelf kunnen een api oproepen voor een meer verfijnde autorisatie
(fine grained access control) en voor de logging noodzakelijk voor de beveiliging en voor respecteren van de
privacy. De “fine grained access control” vereist eveneens de installatie van een policy agent (zie paragraaf
hierboven).
4) Thans gebeurt de authenticatie op basis van uid + paswoord.
5) EiD authenticatie voor interne users is ook binnen scope van Identity management. Andere
authenticatiesystemen zijn mogelijk doch thans nog niet in werking.
6) Indien het niet mogelijk is om “enforcing” of “fine grained access control” te implementeren biedt identity en
access management de mogelijkheid om groepen te provisioneren naar ldap of AD, deze laatste methode
wordt beschouwd als een “light integration”. Applicaties moeten authentificeren tegen de “corporate ldap”
server.
7) Policy Manager : deze applicatie laat toe om op een eenvoudige manier Rollen te definiëren (en de rol
memberships regels), Access Matrices voor een specificieke applicatie te definiëren en het rol membership
van een “identiteit” (in samenwerking met IDM) te berekenen.
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De inschrijver dient, bij de realisatie van de applicatie en de ontwikkeling, rekening te houden met de eisen en
regels die geformuleerd worden door het fundament «Identity en Access Management ».
Het is de bedoeling van de in dit fundament aangeboden functionaliteiten dat het user beheer, het beheer van de
toegangen en het beheer van de groepen en rollen extern aan de toepassing via idm kan gebeuren. Groepen en
rollen kunnen geprovisioned of beschikbaar gesteld worden door Identity Management De web applicatie(s)
moeten zich integreren in de Single Sign On aangeboden door Identity Management en hiertoe de nodige
software(bv. Policy agent(s)) installeren en integreren.

B. NETWORKING STANDARDS

B1 Spraak-Data convergentie (TelLANoGa)
De gebruikte IP Telefonie oplossing is gebaseerd op volgende producten:
•
•
•
•
•
•
•

CallManager versie 4.2(3)
Unity versie 4.0(4)sr1
IPCC versie Express 4.0(4)
IP Communicator versie 2.0.1
Netwise versie 6.5sp4
MEIPS versie 3.00.021
Voxplorer versie 2.1.9
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B2 Bekabeling
•
•

De horizontale bekabeling is van het type UTP Categorie 6.
De verticale glasvezels zijn van het type OM-3.

B3 LAN
Volgend actief materiaal wordt gebruikt voor de lokale Ethernet-netwerken:
•
•
•
•
•
•

Catalyst 3750-24PS-S PoE
Catalyst 2924m-XL 24p
Catalyst 2950T 24p
Catalyst 2950G 24p
3C16406 PS40
3C16450 PS50

B4 + B5 WAN (FinNet)
Het netwerk tussen de verschillende gebouwen van het departement is gebaseerd op BiLAN.
De dimensionering van de bandbreedte is gebaseerd op volgende regels:
•
•

Data bandbreedte: 10 kbps/gebruiker
Voice bandbreedte: 15 kbps/gebuiker

Dit betekent dat een gebouw met 75 gebruikers waar ook IP telefonie gebruikt wordt aangesloten is met een
minimale bandbreedte van 2 Mbps (75 x (10+15) = 1875 ).
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De lijntechnologie kan SDSL, leased line of glasvezel zijn.

B6 VPN
De toegang tot het network kan via VPN gebeuren.
Op de gebruikte Cisco VPN 3005 wordt zowel IP Sec als SSL ondersteund.
B7 DNS, DHCP, WINS
De implementatie van DNS, DHCP en WINS services is gebaseerd op Windows 2003 Server SP1.
WINS wordt enkel nog ondersteund omwille van compatibiliteit met oudere toepassingen.
B8 Mobiliteit
Om synchronisatie tussen mobiele toepassingen en de backoffice te realiseren wordt de oplossing van Mobile
Token gebruikt.
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C. METHODS
C1 object oriented modelling language
Het werktuig van beleid UML is Together Architect 1.1
C2 Ontwikkelingstaal (Back-Office)
Development platform CCFF J2EE : de FOD Financiën heeft ervoor gekozen zijn toepassingsontwikkelingen te
baseren op de J2EE-technologieën. De toepassingen moeten dus conform zijn met het gebruik van deze
specificatie. De FOD Financiën hanteert momenteel de versie 1.4 van de norm. Elke realisatie, die wordt
ontwikkeld buiten deze norm of die afwijkt van deze norm, moet uitdrukkelijk worden gevalideerd door de FOD
Financiën.
Voor
•
•
•
•
•

de Java J2EE-ontwikkelingen (back-office):
De ontwikkelingsomgeving is JBuilder 2005.
De tool voor modellering van de vereisten is Caliber RM 2005.
De tool voor versiebeheer is Starteam 2005.
De tool voor UML modellering is Together 2006 SP2.
De tool voor modellering van de databanken is Embarcadero 7.0.

C3 Ontwikkelingstaal (Front-Office)
Voor de PHP5+-ontwikkelingen (front-office, internetaspecten):
• De ontwikkelingsomgeving is gebaseerd op de Eclipse platform
• PDO
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C4 Ontwikkelingsmethodes
•
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De
De

tool voor modellering van de vereisten is Caliber RM 2005.
tool voor versiebeheer is Starteam 2005.
tool voor UML modellering is Together 2006 SP2.
tool voor modellering van de databanken is Embarcadero 7.0.
testtools zijn Quality Center 8.2, Quick Test Pro 8.2 en Load Runner 8.1 van Mercury.
momenteel gebruikte versie van PHP is: PHP 5.2+

C5 Open standards
FOD Financiën stemt ten volle met de naleving van de aantekening in die door Fedict wordt uitgegeven,
betreffende « Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de
federale overheidsbesturen ».
Dit document is beschikbaar op de plaats "minfin.fgov.be", rubriek ICT en informaticaplannen, standaarden.
C6 Global methodology ICT
Service delivery en support worden geïmplementeerd volgens de aanbevelingen van de ITIL best practices.
Concreet wordt HP Openview Servicedesk 4.5 SP 17 gebruikt voor de implementatie van de processen en de
Configuration Management database.
C7 Project management
Methodologie: PRINCE 2, eigendom van een publieke overheid m.n. het OGC (Office of Government Commerce)
en die gratis beschikbaar is in het publiek domein. OGC beheert op permanente basis de actualisering van deze
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methode in en bewaakt de compatibiliteit tussen PRINCE 2, programmabeheer en de werktuigen verbonden aan de
toepassing van deze methode. OGC beheert eveneens de informatie betreffende deze methode door
gespecialiseerde werken en gebruikshandboeken te publiceren (bijvoorbeeld op het beheer van de risico's).
Software: Clarity, van Niku, onderneming die deel uitmaakt van Computer Associates sinds 1 Augustus 2005.
Deze software werkt op coherente wijze samen met een open source software voor planningsbeleid, m.n. Open
Workbench, gratis beschikbaar op internet. Clarity en Open Workbench worden op zo'n wijze gekoppeld dat het
werk in een werktuig automatisch in de andere wordt getransfereert.
D. TOOLS

D1 Testing tools
•

De testtools zijn Quality Center 8.2, Quick Test Pro 8.2 en Load Runner 8.1 van Mercury.

D2 Enterprise System management
Het centrale monitoring en management platform bestaat uit volgende componenten van het HP Openview
management framework:
• HP Openview Operations for Windows v 7.5
• HP Openview Network Node Manager v 7.5
• HP Openview Internet Services v 6.1
• HP Openview Performance Insight v 5.1 SP 1
• HP Openview Storage Area Manager v 3.2
24u/24u en 7/7 supervisie van de centrale monitoring console is voorzien.
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D3 Portal tools
D4 Backup software
De backups van solaris en windows systemen wordt uitgevoerd met de EMC Legato Networker v 7.software.
Indien nodig worden:
• agents voor online backup geïnstalleerd
• storagonodes en power path software geïnstalleerd voor optimalisering van de backups

D5 Enterprise Job Scheduling
Voor job planning en productie uitvoering wordt gebruik gemaakt van de Visual TOM enterprise job scheduler van
de firma Absyss.
Clients zijn beschikbaar voor systemen met operating systems van de families unix, linux, windows en GCOS8.
Integratie met de centrale monitoring omgeving (HP Openview) en incidentenafhandeling via HP Openview
Servicedesk is voorzien.
D6 later te definiëren
Nihil
D7 Enterprise content and business process mgmt
FileNet biedt een geïntegreerde en open software-infrastructuur die het volgende omvat:
• uitgebreide functies voor het beheer van alle vormen van bedrijfscontent;
• uitgebreide functies voor het beheer van de registraties;
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•
•

uitgebreide functies voor het beheer van de stromen;
een toekomstgericht platform voor de ontwikkeling van toepassingen.

Het gamma
De beproefde functies voor het beheer van content, registraties en stromen zorgen voor een rationalisatie van de
activiteiten van de organisatie en voor een verbetering van de overeenstemming met de reglementeringen. Dit
geschiedt door het beheer van documenten mogelijk te maken, door de operationele efficiëntie te vergroten en
door de exploitatiekosten te drukken.
FileNet biedt een architectuur die uitgebreid, solide en flexibel is, met omvatting van een gebruiksvriendelijke
webinterface, API’s en servertechnologieën van topniveau.
Het P8-productgamma van FileNet is samengesteld uit 7 pakketten:
• Content Manager (CM) ;
• Business Process Manager (BPM) ;
• Records Manager (RM) ;
• Forms Manager (FM) ;
• eMail Manager (eMM)
• Image Manager (IM) ;
• Team Collaboration Manager (TCM).
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Figuur 1: de 8 pakketten van FileNet P8
In detail
Concreet bestaat het product uit toepassingen voor eindgebruikers (pakketten met webtoepassingen) en uit Java
API’s.
Op het gebied van contentbeheer biedt FileNet CM de mogelijkheid voor modellen van opgemaakte documenten:
categorieën van documenten, overerving tussen categorieën, metagegevens met meerdere waarden, meervoudige
content, koppelingen tussen documenten.
FileNet CM bezit ook functies die subtiel configureerbaar zijn met het oog op de opslaginfrastructuur (beveiligd,
online) en omgevingen met een hoge beschikbaarheid.
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Op het gebied van BPM voorziet FileNet BPM alle BPM-basispatterns (sequentie, parallellisme, uitzonderingen,
termijnen) naast meer gerichte BPM-functies, zoals toegang tot webservices, hergebruik van subprocessen,
achtereenvolgende oproepen van processen, verband met CM-documenten, overerving tussen processen.
De gebruiksvormen
Een FileNet P8-systeem in bedrijf biedt dus mogelijkheden
• om de documenten te definiëren en op te slaan,
• om ze terug te vinden via hun metagegevens,
• om hun archivering te beheren,
• om hun versies in groepswerkverband te beheren (reservering, actualisering met een nieuwe versie),
• om eenvoudige of complexe processen te definiëren en uit te voeren.
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E. DESKTOP ENVIRONMENT
De FOD Financiën hecht veel belang aan de onafhankelijkheid van de oplossingen ten opzichte van de clientposten. De inschrijver zal er dus op toezien de impact op het vlak van koppeling, installatie van componenten, en
integratie met de client-post zoveel mogelijk te beperken; hij zal daarbij de voorrang geven aan web-gebaseerde
aspecten en aan de onafhankelijkheid op het vlak van software (compatibiliteit met Microsoft Office 2000 en 2003,
OpenOffice 2.0, Internet Explorer 6+ en Firefox 1.5+, Microsoft Outlook en Thunderbird 1.5+).
F. INTEROPERABILITY

F1 Interoperability Central Platform
• Interoperability Central platform CCFF : Https(s), ftp, smtp, xml, html, ws, ...
Het CCFF-platform en zijn standaarden hebben de bedoeling gestandaardiseerde diensten op het vlak van
interoperabiliteit te verschaffen. Hiertoe definiëren de standaarden onder meer de protocollen en formaten
voor de uitwisseling van gegevens en services. Momenteel zijn de ondersteunde standaarden onder meer:
• Webservice
• Soap / http(s)
• XML
• Html / http
• FTP
• JMS
• ...
F2 national interoperability
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Is verzekerd door middel van protocol UME2 (beheer Fedict)
F3 International Interoperability (OECD)
De uitwisselingen zijn op XML gestoeld: De uitwisseling van fiscale informatie tussen de lidstaten van de OECD
(OESO - OCED) gebeurt via STF (Standard Transmission Format), gedefinieerd binnen de OECD. De uitwisseling
van informatie tussen de lidstaten van de EU, die betrekking hebben op de spaarrichtlijn, gebeurt via SD (Save
Directive), een formaat afgeleid van STF.
F4 interoperability files
Verwijzen naar het document " Richtlijnen voor het gebruik van standaarden die voor de uitwisseling van gegevens
inzake kantoorautomatisering worden geopend".
Dit document is beschikbaar op de plaats "minfin.fgov.be" portaal, rubriek ICT en informaticaplannen,
standaarden.
F5 internet access
Wordt door Fedman gewaarborgd (beleid Fedict)

Federale Overheidsdienst Financiën

182

G. DATAWAREHOUSING
Database
• IBM DB2 v8.2
• IBM Cubeviews v8.2 (toevoeging in DB2)
G1 ETL
Voor
•
•
•
•
•

het extraheren, transformeren en laden van de data
IBM Websphere Datastage 7.5
IBM Websphere Metastage 7.5
IBM Webspere Qualitystage 7.5
IBM Websphere Profilestage 7.5
IBM Websphere RTI Component

G2 Datamining
•
•
•
•
•

SPSS
SPSS
SPSS
SPSS
SPSS

Clementine Publisher BIS
Server 14.1
Clementine 10.1
Base & Trends 14.1
PES 2.0

G3 Business intelligence, OLAP and reporting
• Microsoft SQL Server 2005 met SP1 d.m.v. Microsoft Analysis Services
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• Microsoft SQL Server 2005 met SP1 d.m.v. Microsoft Reporting Services

H. Standards yet to come
Web Content Management (WCM)
Document Rights Management
Planning Tools
Application Performance Analyzer
Tools
Collaborative business
environment (CBE)
Business Rule Management
System (BRMS)
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