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Deel 1: Inleiding
Voorliggend ICT-Plan 2006 voor de uitvoering van Coperfin geeft invulling aan de
inmiddels vierde etappe van de concrete realisatie van de BPR Coperfin 1
(lijnfuncties), BPR Coperfin 2 (staffuncties) en BPR Coperfin 3 (Thesaurie).
We bouwen binnen het voorliggende ondersteuningsplan gestaag verder aan de
modernisering, steunend op de al gerealiseerde fundamenten en standaarden van
de voorbije jaren.

Figuur 1: doelstelling modernisering ICT-platform

We verwijzen u voor meer informatie betreffende de BPR programma’s en de ICTplannen van de voorbije jaren naar de webstek www.minfin.fgov.be,rubriek
Copernicus-Coperfin, Bibliotheek Coperfin en rubriek ICT en Informaticaplannen.
Het ICT-Plan 2006 voor de uitvoering van Coperfin is goedgekeurd door het
Directiecomité van de FOD Financiën tijdens de vergadering van 18 januari 2006.
Een samenvatting van onderhavig plan is voorgelegd op de Ministerraad van 3
februari 2006. De Ministerraad heeft hierbij zijn principiële goedkeuring gegeven aan
de verschillende te realiseren projecten, waarvan de conformiteit aan de federaal
vooropgestelde politiek is erkend.

1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen
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De modernisering van de volledige ICT-omgeving van de FOD Financiën is een
uitermate omvangrijk en complex gegeven wat men niet overhaast, ongestructureerd
of ondoordacht tot een goed einde kan brengen.
Initieel - binnen het in 2000 opgestelde vijfjarenplan en verder uitgebreid in 2001 met
de Coperfin strategie - werd gekozen voor een actief 2-sporenbeleid waarbij er
tegelijkertijd wordt gewerkt aan de strategische en fundamentele projecten op de
middellange termijn en de mogelijke “quick wins”. Centralisatie, standaardisatie en
integratie vormen hierbij belangrijke sleutelwoorden. Onderstaande grafieken geven
een duidelijk inzicht in de belangrijke (budgettaire) inspanningen in de modernisering:
80
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20
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99

0

Bijzondere kredieten

Figuur 2: evolutie budget in miljoen euro

De ICT-plannen 2003, 2004 en 2005 waren er in de eerste plaats op gericht om de
fundamenten en de standaarden van de nieuwe ICT-omgeving te realiseren en de
aanzet te geven voor de ontwikkeling van de nieuwe, geïntegreerde, bedrijfskritische
toepassingen.

2. De globale context in 2006
Het ICT-plan 2006 is opgemaakt in overeenstemming met:
-

-

Het Managementplan en het operationeel plan van de Voorzitter van de
FOD Financiën,
De beslissingen genomen tijdens het strategisch seminarie van de FOD
Financiën op 28 oktober 2005,
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 en 25/11/2005,
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,
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-

De “Beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging” van de staatssecretaris
voor Administratieve Vereenvoudiging, waarvan tijdens de Ministerraad
van 21 november 2003 akte werd genomen,

3. De specifieke context in 2006
Verder bouwend op de realisaties van de voorbije jaren, ligt binnen het ICT-plan
2006 de nadruk grotendeels op de (start van de) (her)ontwikkeling van nieuwe en
geïntegreerde bedrijfskritische toepassingen. De fundamenten en de standaarden
die in de voorbije jaren werden gerealiseerd, worden hierbij volledig gerespecteerd
en vormen de basis waarop wordt gebouwd.
Dat betekent ook dat voor een aantal bestaande toepassingen de nodige 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). De nodige maatregelen worden genomen om de
continue werkbaarheid van de bestaande omgeving te verzekeren.
Onze benadering is éénduidig: in de eerste plaats worden de bestaande
toepassingen en servers geconsolideerd om vervolgens te migreren naar de
bestaande fundamenten en standaarden. Bij het beschikbaar komen van de nieuwe
geïntegreerde toepassingen zullen deze de werking van de bestaande toepassingen
overnemen. Bijkomende en 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

ATLAS
RDC
J2EE …

STIR
STIPAD
STIMER …

Figuur 3: toepassing evolutie

Deze 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 van nieuwe toepassingen, verder moeten worden uitgebreid en
gestabiliseerd.
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4. Het operationeel plan 2006
In het 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 2006.
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Deel 2: De Europese omgeving
Internationale samenwerking en afspraken zijn meer dan ooit aan de orde. Vanuit dat
perspectief is de Europese context voor de FOD Financiën een belangrijk gegeven.
Immers vanuit de verschillende departementen is er een nauwe samenwerking met
gelijkaardige organisaties van de landen in de Europese Gemeenschap. Deze
samenwerking behoeft de nodige ICT ondersteuning.
We vermelden de belangrijkste projecten:

1. Deelname aan het meerjarenplan van de 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,
gegevensuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende deelstaten mogelijk
maken, één van de belangrijkste doelstellingen is.
Een van deze systemen is het geautomatiseerd uitvoeraangiftensysteem (AES).
Paperless Douane (PLDA) vormt het nieuwe - unieke - platform waarbinnen de
nodige functionaliteiten zullen moeten worden geïmplementeerd zodra de
specificaties beschikbaar komen.
Binnen de ontwikkeling van het nieuwe ‘Paperless Douane’ platform, hebben we de
eerste fase van het AES platform, het Export Control System, derhalve reeds mee
opgenomen.
Ook op de andere vlakken (import, risicobeheer, registratie en identificatie, …) is
België actief betrokken in de definitie van de gebruikersbehoeften en de verwachte
functionaliteiten. Deze moeten daarna door de verschillende lidstaten worden
geïmplementeerd.
Projecten 2006
De stafdienst ICT geeft de nodige bijstand in het kader van de hogervermelde
besprekingen en bepaling van de (technische) vereisten.
Binnen het ICT-plan 2006 wordt de verdere ontwikkeling en de ingebruikname van
het ‘Export Control System’ in het najaar voorzien. Om de nieuwe functionaliteiten
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en/of uitbreiding van de bestaande functionaliteiten te kunnen implementeren, wordt
ook een upgrade van de Paperless Douane omgeving gepland.
Er wordt tevens voorzien in de nodige (evolutieve) onderhoudscontracten voor de
bestaande platformen ‘TARBEL’ en ‘TARWEB’ om de integratie met de
respectievelijke Europese databanken en referentiesystemen te verzekeren.

2. Platform en ondersteuning in het kader van het 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.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de nodige ondersteuning en onderhoud van de
betreffende systemen.

3. Samenwerking met de EU-deelstaten
Binnen de initiatieven onder de impuls van de DG TAXUD en de
samenwerkingsakkoorden met de andere EU-lidstaten is de uitwisseling van
gegevens en informatie een fundamenteel aspect, zoals bijvoorbeeld in het kader
van VIES (VAT Information Exchange System). Ook de onderlinge afstemming van
de systemen is belangrijk, zoals beoogd door CCN/CSI (Common Communication
Network/Common Systems Interface).
Projecten 2006
België is uitgekozen als pilootsite in het kader van het project CCN-MAIL2 dat tot
doel heeft om directe gegevensuitwisseling via beveiligde mail mogelijk te maken. De
stafdienst ICT voorziet in de nodige aanpassingen aan de bestaande mail systemen
en de nodige bijstand voor dit project dat in het 2° trimester 2006 aanvangt.
Het bestaande VIES zal ingevolge de toetreding van nieuwe lidstaten op 1/1/2007
worden aangepast.
Ook in het kader van VIES2 wordt de nodige ondersteuning voorzien binnen het ICTplan 2006. Hierbij wordt rekening gehouden met de realisatietermijn die wordt
vooropgesteld door de Commissie en die afhankelijk is van het in voege treden van
de nieuwe wetgeving.
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4. Internationale uitwisseling van informatie
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 als subgroep van de fiscale
werkgroepen
(directe
en
indirecte
belastingen).
Ze
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.
IOTA, Intraeuropean Organisation of Tax Administrations, is opgericht in 1997 met
als doel een discussieforum te bieden betreffende praktijkgerichte situaties en
problemen waarmee belastingadministraties worden geconfronteerd, de
samenwerking te bevorderen tussen de belastingadministraties in Europa en
tenslotte ook de nodige ondersteuning te bieden aan de verschillende
belastingadministraties in het kader van hun ontwikkeling en modernisering op basis
van hun individuele behoeften. België is één van de 29 leden.
Binnen IOTA zijn een aantal werkgroepen actief, o.a. rond ‘call centers’ en ‘vooraf
ingevulde belastingsaangifte’, met de bedoeling hieromtrent ‘goede praktijken’ te
ontwikkelen en beschikbaar te stellen.
België is eveneens actief binnen CREDAF (Centre de Rencontres et d’Études des
Dirigeants des Administrations Fiscales) en neemt op regelmatige basis deel aan de
colloquia, seminaries of werkgroepvergaderingen.
Projecten 2006
De stafdienst voorziet in de nodige ondersteuning en middelen om deze deelnames
actief te kunnen verder zetten.

5. 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 meer
rechtszekere uitwisseling van informatie mogelijk te maken.
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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 geometrische beschrijving in ETRS 89) verenigt.
Projecten 2006
De stafdienst voorziet de nodige technische ondersteuning om de verplichtingen in
het kader van ‘Euroboundaries’ mee te helpen realiseren.

6. Organisatie van de ‘IT-Directors Meeting’
Sinds meer dan 30 jaar organiseren de ICT-diensten van België, Denemarken,
Duitsland, Ierland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk jaarlijks – om beurt
– internationale contactdagen gericht op persoonlijke netwerking tussen de ICTdiensten van belastingadministraties en de uitwisseling van informatie omtrent hun
respectievelijke informatiseringsprojecten.
Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste ICT-uitdagingen ten gevolge van de
evolutie binnen de belastingdiensten besproken, worden ervaringen en best
practices uitgewisseld en wordt door ieder deelnemend land een specifiek thema in
detail behandeld.
Projecten 2006
Dit jaar organiseert de stafdienst ICT eind september, namens België, de inmiddels
31° bijeenkomst.
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Deel 3: De Nationale omgeving
De FOD Financiën heeft steeds uitdrukkelijk geopteerd om actief 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.

1. Fedict
a. E-payments
Recent onderzoek toont aan dat betalen (en kopen) via het internet steeds
populairder wordt. Het aantal internetbetalingen met een kredietkaart lag bijvoorbeeld
in 2005 ruim 88% hoger dan in 2004! Ook in het kader van een ‘e-government’
dienstverlening wordt het noodzakelijk om deze service aan te bieden.
Fedict heeft eind 2004, na een marktraadpleging, een partner gekozen voor het
uitwerken van een platform dat betalingen via het internet moet mogelijk maken. Dit
platform moet voor burgers en bedrijven de mogelijkheid creëren om betalingen aan
de overheid via het internet af te handelen. Hetzelfde platform zal ook kunnen
gebruikt worden voor betalingen van de overheid.
Projecten 2006
De ingebruikname en integratie van dit nieuwe e-payments platform en de nodige
ondersteuning en bijstand voor de interne gebruikers is opgenomen in het ICT-plan
2006.

b. Deelname aan federale projecten
In het verleden heeft de FOD Financiën, zoals reeds hoger vermeld, actief
deelgenomen aan diverse, relevante, federale informatiseringsprojecten.
De participatie aan o.a. de projecten UME, Fedman, FedDS of Fed-e-view zijn
hiervan een voorbeeld.
Projecten 2006
Ook in 2006 voorziet de stafdienst ICT de nodige ondersteuning en deelname aan
verschillende federale projecten (Fedman2, Open Source, …).
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c. Goede praktijken inzake internet en e-mail
De FOD Financiën stelt al haar medewerkers een elektronische postbus ter
beschikking. In functie van hun taken en behoeften hebben een belangrijk aantal
medewerkers eveneens toegang tot het internet.
In 2005 werd, in nauwe samenwerking met Fedict, gestart met de uitwerking van een
gedragscode die de rechten en plichten van eenieder omschrijft. Het is hierbij de
bedoeling om het respect voor de privacy te verzekeren en eventuele misbruiken te
voorkomen.
Projecten 2006
In 2006 wordt de verdere invoering en de opvolging van de gedragscode gepland.

d. Gebruik van de e-ID voor identificatie op het intranet
Voor eind 2008 zal iedere burger, en dus ook iedere medewerker van de FOD
Financiën, beschikken over een nieuwe elektronische identiteitskaart (e-ID). De
stafdienst ICT heeft van bij het begin een sterke interesse en deelname gehad in het
e-ID-project, mede omdat deze nieuwe technologie vele mogelijkheden biedt in de
bescherming van de informatie en toepassingen van de FOD Financiën.
Reeds in 2004 is er begonnen met de voorbereiding die een wijd gebruik van de e-ID
moet mogelijk te maken. Alle nieuwe PC’s worden sindsdien uitgerust met een
klavier met een geïntegreerde kaartlezer die de nieuwe identiteitskaart kan lezen.
Projecten 2006
Een eerste project betreft het gebruik van de e-ID voor de identificatie van de
gebruikers bij hun toegang tot hun informatie en dossiers op het intranet. In 2005 is
begonnen met de analyse en voorbereiding van dit project.
Wetgevend initiatief zal in ieder geval vereist zijn.
In 2006 wordt voorzien in de ontwikkeling en ingebruikname van het platform.

e. Gebruikersbeheer en Third party authenticatie
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Third Party authenticatie
De beveiliging van en de toegang tot de respectievelijke toepassingen en informatie
gebeurt vandaag onder de verantwoordelijkheid van iedere FOD. Elke gebruiker
dient zich te authentificeren binnen de systemen die daartoe zijn voorzien.
In 2005 is het project ‘Third Party Authenticatie’ opgestart dat beoogt dat de
gebruikers van de FOD Financiën zich nog enkel binnen de systemen van de FOD
moeten aanmelden. De samenwerking met de andere FOD’s waarborgt de
aanvaarding en het vertrouwen van de unieke authenticatie.
Bij gebruik van toepassingen of informatie van andere FOD’s, bevestigt de FOD
Financiën hun authenticatie automatisch en krijgen zij directe toegang (en vice versa
voor de medewerkers van de andere FOD’s)

Figuur 4: Third Party Authenticatie

Projecten 2006
Er zijn al met de meeste overheidsinstellingen samenwerkingsakkoorden afgesloten.
In 2006 wordt het project verder uitgebreid en is de doelstelling met de nog
resterende overheidsinstellingen, waaronder het Rijksregister, eveneens een
samenwerkingsakkoord in het kader van de unieke third party authenticatie af te
sluiten en te operationaliseren.

Gebruikersbeheer
Het beheer van toegangsrechten geldt ook voor de externe gebruiker (burger,
bedrijven, professioneel mandaathouder, …).
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Fedict heeft in samenwerking met de vzw SMALS-MvM het programma ‘User
Management’ opgezet met als doel te komen tot ‘een systeem voor de identificatie
en authenticatie van entiteiten en hun relevante kenmerken om autorisatie mogelijk
te maken en dit ten behoeve van de instanties belast met het leveren van diensten
van algemeen belang’.
Tax-on-Web steunt reeds op dit platform voor het gebruikersbeheer en authenticatie.
Projecten 2006
Binnen de nieuwe toepassingen (gericht op de externe gebruiker) zal waar mogelijk
gebruik worden gemaakt van dit platform.
Voor de nieuwe toepassing Belcotax-on-Web (die toelaat om de Belcotax aangiftes
elektronisch via internet toe te sturen) wordt voorzien om van dit platform gebruik te
maken: een eerste fase is gericht op het loutere gebruikersbeheer terwijl de tweede
fase ook het beheer van de mandaten en de toegangsrechten voorziet. Deze tweede
fase zal begin 2007 in gebruik worden genomen.
Andere toepassingen waarvoor het gebruik van dit platform wordt onderzocht zijn
o.a. Paperless Douane, FinProf of Vensoc.

f. Gebruik van de 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.
Deze standaard componenten dragen enerzijds bij tot een verdere uniformisering
van een aantal specifieke informaticaproblematieken maar kunnen anderzijds ook
een economisch voordeel voor de federale overheid betekenen.
Projecten 2006
De stafdienst ICT heeft steeds geopteerd voor nauwe samenwerking met Fedict en
de andere FOD’s. Ook in 2006 opteert de stafdienst ICT ervoor om, waar mogelijk en
relevant, gebruik te maken van de standaard oplossingen en diensten die door Fedict
worden aangeboden.

2. vzw Egov
De FOD Financiën is één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de v.z.w.
Egov, die als opdracht het ter beschikking stellen van gespecialiseerd ICT-personeel
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aan haar leden, heeft meegekregen. De Voorzitter van de FOD Financiën, dhr.
J.C.Laes, is voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Egov.
De v.z.w. Egov verleent enkel diensten aan zijn leden (uitsluitend federale
overheidsdiensten en federale publiekrechtelijke instellingen – buiten de sociale
zekerheid).

a. Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten
De vzw Egov vormt een natuurlijk, eigen, ontmoetingsplatform voor zijn leden en is
een “enabler” voor projecten over de grenzen van een individueel bestuur heen.
Er zijn een aantal bijzondere samenwerkingsmodaliteiten van toepassing:
-

-

de vzw betreft een kostenassociatie waarbij enkel de reële kosten kunnen en
moeten aangerekend worden,
de werking van de vzw is gericht op het behoud van kennis ten voordele van
de leden,
de vzw vormt een betrouwbare partner voor zijn leden – opdrachtgevers, die
door de structuur zeker zijn van mogelijkheden tot ingrijpen indien zich een
crisis zou voordoen,
de samenwerking laat engagementen toe die de facto op bijzonder lange
termijn zijn en die contractueel over zo een lange termijn niet te regelen zijn,
het model betekent een belangrijke vermindering van de administratieve
voorbereiding (tot soms één jaar tijdswinst).

b. Ter beschikking stellen van personeel
De vzw Egov stelt gespecialiseerde (en enkel gespecialiseerde) medewerkers ten
dienste van zijn leden, in het kader van langdurige opdrachten (permanente
behoefte).
Deze medewerkers worden volledig geïntegreerd binnen de ploegen van
opdrachtgever, die derhalve steeds betrokken wordt – in voorkomend geval
aanwerving. De kosten voor vorming etc. vallen steeds ten laste van
opdrachtgever. De aangerekende kosten voor de ter beschikking stelling
effectieve directe loonkosten, verhoogd met een maandelijkse vergoeding
administratiekosten.

het lid– bij de
het lidzijn de
van de

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.

Federale Overheidsdienst Financiën

21

ICT Ondersteuningsplan 2006

3. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
a. Identificatie van buitenlandse belastingplichtigen (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” beheerd dat tot doel heeft om alle, niet in het
Rijksregister ingeschreven, natuurlijke personen uniek te identificeren aan de hand
van hun BIS-registernummer.
Een automatische ontvangst en verwerking van de wijzigingen van het BIS-register
wordt vooropgesteld. De nodige stappen zijn gezet om de toegang tot het BISregister te verkrijgen. De functionele analyse is gerealiseerd in samenwerking met de
- interne en externe – betrokken partijen. De toegang tot en de automatische
verwerking van de gegevens van het BIS-register zijn in 2005 gerealiseerd .
Projecten 2006
De ingebruikname en de verdere ondersteuning zijn voorzien binnen het ICT-plan
2006.

b.
Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de 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 tussen FOD
Financiën en OISZ (Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid) prioritaire
onderwerpen en onderwerpen op middellange termijn, de 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
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-

gegevens van het aanslagbiljet
sociale invordering
fiscale en niet-fiscale invordering
toegang tot de KSZ-registers
datamining.

Projecten 2006
Binnen het ICT-plan 2006 wordt voorzien in de nodige (personele en budgettaire)
middelen voor een adequate invulling van de engagementen binnen de verschillende
project- en/of subwerkgroepen.
Er wordt 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
toegepaste principe berust op de third party authentificatie (zie hoger). De
third party authentificatie voor de sociale sector wordt verzekerd door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

-

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).

Figuur 5: gegevensuitwisseling via beveiligde ftp

4. Andere gegevensuitwisseling
Op regelmatige basis is er een noodzaak aan de uitwisseling van (omvangrijke)
gegevensbestanden met externe partners (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse
Gemeenschap of het NIS).
Binnen het ICT-plan 2006 wordt voorzien in de realisatie van een eenvoudige en
standaard manier om via een beveiligde verbinding op basis van FTP deze
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uitwisseling te kunnen realiseren. Er wordt uitdrukkelijk voor deze manier gekozen
omwille van de doeltreffendheid, de controle en de opvolgingsmogelijkheden.
Met een aantal partners wordt een specifieke, geautomatiseerde en geïntegreerde
gegevensuitwisseling gebouwd (zie hiervoor ook de hoger vermelde uitwisseling van
informatie met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

a. Met de 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 2006
In 2006 staat de verdere uitwerking en de ondersteuning van deze automatische
gegevensuitwisseling en verwerking op de planning.
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Deel 4: 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.
Binnen het ICT-plan 2006 wordt verder gebouwd op de inspanningen van de voorbije
jaren 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.

1. Bureautica omgeving
a. Een PC per ambtenaar
Eén van de doelstellingen binnen de ICT-moderniseringsplannen van de FOD
Financiën is er op gericht om de ambtenaar de meest aangepaste kantooruitrusting
ter beschikking te stellen. Dit betekent dat iedere ambtenaar moet kunnen
beschikken over een ‘desktop’ PC dan wel over een ‘draagbare’ computer indien
noodzakelijk.
In het kader van ‘één PC per ambtenaar’ werden er daarom sinds 2001 reeds in
totaal 29.250 nieuwe PC’s aangekocht. Er wordt hierbij standaard voorzien in een
levensduur van 5 jaar, gedekt door een onderhoudscontract.
Projecten 2006
In het tweede trimester van 2006 is de levering voorzien van 7.000 nieuwe PC’s.
Deze zullen grotendeels worden aangewend voor de vervanging van verouderde
PC’s. Toch zullen 750 PC’s worden aangewend voor de uitbreiding van het aantal
werkposten.
Met deze levering zal de kaap van 30.000 werkposten worden overschreden en is de
‘theoretische’ ratio van één PC per ambtenaar bereikt.
Ook in 2006 wordt er voorzien in de aanschaf van 7.500 nieuwe PC’s (te leveren
begin 2007). Hiervan zullen er 6.000 worden aangewend voor de vervanging van
werkposten aan het einde van hun levensduur en zullen er 1.500 worden aangewend
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om het PC park verder uit te breiden zodat ook de ‘effectieve’ ratio één PC per
ambtenaar wordt bereikt.
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Figuur 6: evolutie PC-park 2001 - 2007

b. Project Papyrus: het beheer van het printerpark
Momenteel heeft de FOD Financiën ongeveer 24.000 printers in gebruik, verspreid
over de verschillende diensten en locaties. Het beheer van deze printers en vooral
ook van de toebehoren (en de logistiek die daarmee gepaard gaat) zorgt vandaag
voor de nodige kopzorgen: distributieproblemen van aangekochte inktmodules,
overbodige stocks bij de gebruikers met vaak verouderde types inktmodules of
inktmodules waarvan de gebruiksdatum verstreken is, …
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.
Projecten 2006
Vanaf de eerste trimester 2006 wordt voorzien in de ingebruikname van de
specifieke beheerssoftware en de overdracht van het beheer aan de weerhouden
gespecialiseerde dienstenleverancier.

c. Dynamische inventarisatie van het bureauticapark
Ook het beheer van het omvangrijke PC-park binnen de FOD Financiën is een
belangrijke en permanente uitdaging waarbij we verder willen professionaliseren.
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Aan de basis van een goed beheer ligt een nauwkeurige inventaris van alle
bureauticamateriaal, zodat op ieder moment duidelijk is wie waar welke PC of
toepassingen gebruikt.
Projecten 2006
In 2006 wordt de nieuwe software (System Management Server) voor het dynamisch
beheer van het volledige park van PC’s, schermen en printers in gebruik genomen.
Dit betekent dat – automatisch - een nauwkeurige inventaris zal worden opgesteld
waarbij iedere medewerker een “eigen” PC en eventueel een printer toegewezen
krijgt, waarbij alle wijzigingen of veranderingen vanaf dan permanent zullen worden
geregistreerd.
Hiervoor is voorzien in de aansluiting tussen deze beheerssoftware en de
personeelsdatabank via de LDAP-directory en worden ook nieuwe tools in gebruik
genomen zoals active directory (zie verder) die dit dynamisch beheer mee
ondersteunen.

d. Project ‘My PC’: de PC volgt de ambtenaar
Een van de basisprincipes die worden vooropgesteld binnen het (nieuwe) 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.
Het project My PC, gebaseerd op IMACD beoogt de nodige dienstverlening
(standaard) te verzekeren aansluitend op de levensloop van een PC. IMACD staat
hierbij voor Install (installatie) – Move (verhuis) – Add (uitbreiding) – Change
(wijziging) – Dispose (buiten gebruik stellen).
Het is hierbij de bedoeling om samen te werken met een gespecialiseerde
dienstverlener naar analogie van het project Papyrus waarbij het volledige beheer
van de printers op het terrein wordt overgedragen.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de marktraadpleging met de bedoeling een gespecialiseerde
dienstenleverancier aan te duiden voor de levering van de IMACD diensten op het
terrein.

e. FINBEL-domein
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Het centrale beheer van alle informatie over de gebruikers en de systemen binnen de
netwerkomgeving is een belangrijk hulpmiddel om het bestaande park op een vlotte
en dynamische manier te beheren.
Active Directory is een (standaard) beheersonderdeel van de Windows 2000 en
Windows 2003 server architectuur en vormt in essentie een centrale databank,
steunend op LDAP en DNS, met informatie over de gehele infrastructuur.
Een belangrijke meerwaarde voor de gebruiker is de mogelijkheid om met één
gebruikersidentificatie en paswoord toegang te verkrijgen tot alle (netwerk-)diensten
waartoe hij gemachtigd is.
Projecten 2006
In 2005 is de ingebruikname van Active Directory gestart met de gefaseerde opname
van de PC’s binnen het beheerde ‘domein’. Het ICT-plan 2006 voorziet in de
volledige opname van alle PC’s in het 1° kwartaal en de verdere uitwerking van de
toepasbare regels.

f. Gecentraliseerde back-up
In een PC-gebaseerde architectuur is het normaliter de verantwoordelijkheid van
iedere gebruiker om de gegevens, die op zijn PC zijn opgeslagen, te beheren. Dit
omvat eveneens het nemen van de nodige back-up’s en de beveiliging daarvan voor
later gebruik. De realiteit leert evenwel dat de gebruikers meestal te weinig aandacht
geven aan dit aspect met alle gevolgen vandien.
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.
Er zijn vandaag 2 standaard profielen gedefinieerd.
Projecten 2006
In 2006 wordt deze gecentraliseerde opslagomgeving verder uitgewerkt zodat een
gecentraliseerde back-up voor alle gebruikers wordt gerealiseerd.
De visie en strategie inzake centrale back-up voorziet in o.a. een verdere verfijning
van de profielen, in lijn met de functie en rol van de betreffende gebruiker.

g. Automatische bijwerking virusbescherming
De toename van virussen en aanvallen op beveiligingssystemen brengt de werking
van de individuele bureauticaomgeving en de toegang tot de gecentraliseerde
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informatiesystemen in gevaar. Binnen de FOD Financiën zijn verschillende
maatregelen genomen om hiertegen te beschermen.
Om een doeltreffende bescherming te verzekeren is het evenwel noodzakelijk dat
deze programma’s op zeer regelmatige basis worden bijgewerkt zodra nieuwe
beschermingen, die aangemaakt werden door gespecialiseerde bedrijven,
beschikbaar zijn.
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 2006
De verdere ingebruikname en ondersteuning van de automatische bijwerking is
opgenomen in het ICT-plan 2006.

h. Patch Management en Software inventaris
In 2004 werd gestart met de in productie name van de oplossing Software Update
Services (SUS). Deze vereenvoudigt de updateprocessen van Windows-systemen
aanzienlijk via het automatisch downloaden en installeren van belangrijke correcties
en beveiligingsupdates (“patches”). Deze functionaliteit werd in 2005 uitgebreid naar
alle gebruikers binnen het netwerk.
Projecten 2006
In 2006 wordt de verdere uitwerking van de verdeling van zogenaamde hotfixes naar
alle windows-clients voorzien.
Het ICT-plan 2006 voorziet tevens in de volgende stap van geautomatiseerd PC-park
beheer met de ingebruikname van SMS (System Management System) die
automatische installatie van software ondersteunt.
De eerste fase is de automatische installatie van zogenaamde ‘agents’, o.a.
noodzakelijk binnen het project Papyrus, gericht naar het volautomatisch beheer van
de lokale printers.
In een tweede fase zal de automatische softwaredistributie worden uitgewerkt en
getest.

i. Collaboratief platform
In 2005 is gestart met een korte studie naar de behoeften van de verschillende
entiteiten om te kunnen beschikken over een platform dat toelaat om met
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verschillende gebruikers rond bepaalde documenten samen te werken en informatie
uit te wisselen.
Projecten 2006
Vertrekkende van de bevindingen uit de hogervermelde studie, is het de bedoeling
om in 2006 een beperkte “proof of concept” uit te werken binnen de stafdienst ICT
met betrekking tot de geïntegreerde afhandeling van alle openbare aanbestedingen.
Deze proof of concept moet toelaten om een duidelijk zicht te krijgen op de
technische mogelijkheden en eventuele moeilijkheden. Vanuit deze bevindingen en
praktijkervaring kan dan in een volgende fase een organisatiebrede aanpak worden
uitgewerkt.

j. Lokale scanners
Binnen diverse projecten, waaronder ‘workflow geschillen’ en Dominique, is het
gebruik van (kleine en middelgrote) lokale scanners aan de orde.
Het is aangewezen om te opteren voor een projectoverschrijdende standaardisatie
en geconsolideerde aanschaf, zodat een lagere kost, een makkelijker en flexibeler
beheer en ondersteuning kunnen gerealiseerd worden.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in een openbare aanbesteding, gebaseerd op een beperkt aantal
types scanners, gericht naar de behoeften van de verschillende projecten.

k. Lokale printers
De nieuwe printstrategie – die erop gericht is om het printergebruik te optimaliseren
en het aantal bureautica printers te laten afnemen - steunt op 3 basisprincipes,
zijnde:
- 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.
Voor de geïnstalleerde printers geldt, net zoals bij de PC’s, een levensloop van 5
jaar, gedekt door een onderhoudscontract.
Projecten 2006
In 2006 wordt er voorzien in de aanschaf van 5.000 lokale printers ter vervanging van
10.000 verouderde toestellen, de aanschaf van een beperkt aantal kleurenprinters en
de aanschaf van 30 AFP printers (voor het afdrukken van kadastrale uittreksels).

Federale Overheidsdienst Financiën

30

ICT Ondersteuningsplan 2006

l. Draagbare PC’s en projectietoestellen
Voor een beperkt aantal gebruikers is er expliciet nood aan een draagbare PC. Op
dit ogenblik zijn er reeds een aantal draagbare PC’s in gebruik binnen de FOD
Financiën.
Ook het gebruik van draagbare projectietoestellen neemt toe. Daarnaast zijn een
aantal toestellen verouderd en aan vervanging toe.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aanschaf van 300 draagbare PC’s waardoor het park aan
draagbare PC’s verder wordt uitgebreid. Deze PC’s worden nominatief toegekend in
functie van de reële behoefte.
Er wordt voorzien in de aanschaf van een beperkt aantal multimedia
projectietoestellen. Deze zullen enerzijds een aantal verouderde toestellen
vervangen en anderzijds worden ingezet als ‘vast’ projectietoestel binnen een aantal
vergaderzalen.

m. Laser afstandsmeters
De experts van de Patrimoniumdocumentatie (AKRED) bezoeken en controleren
nieuw opgerichte en gewijzigde gebouwen. Vaak stemmen de afmetingen die
vermeld zijn in de bouwtoelating niet overeen met de werkelijke afmetingen waardoor
de expert dient over te gaan tot de opmeting van het gebouw.
Tot nu toe gebeurden deze opmetingen met behulp van een meetband, waardoor de
aanwezigheid van een medewerker noodzakelijk is. De administratie wenst deze
meetband te vervangen door een draagbare laser afstandsmeter die de expert moet
toelaten de opmeting van het gebouw en diens ligging alleen uit te voeren.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de openbare aanbesteding met het oog op de aanschaf van 200
laser afstandsmeters.

2. Support
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a. Verbetering servicedesk ICT
Bij de vestiging van de stafdienst ICT in het paviljoen C van het North Galaxy
complex, eind 2004, is de centrale ICT-service desk geïnstalleerd. De centrale ICTservice desk geeft een ondersteuning aan de eindgebruiker bij bureautica
gerelateerde problemen.
In 2005 is er geïnvesteerd in het verder uitbouwen en verbeteren van de werkwijze
van de centrale ICT-service desk o.a. door te voorzien in de nodige opleidingen om
de polyvalentie van de service desk medewerkers en de realisatie van de
ondersteunende procedures ‘Problem Management’ en ‘Service Level Management’.
Projecten 2006
De ondersteuning van de eindgebruiker is fundamenteel. Het is belangrijk om de
nieuwe procedures en processen (permanent) te evalueren en verder te
optimaliseren waar aangewezen.
Daarnaast is er voorziening in bijkomende investeringen om de dienstverlening te
versterken door o.a. bijkomende opleidingen en de ingebruikname van de nieuwe
toepassingen (zoals asset management).

b. Pilootproject OpenOffice.org
Een belangrijk aspect binnen de bureautica-omgeving van iedere organisatie is de
brede waaier van bureautica-toepassingen 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.
Projecten 2006
De stafdienst ICT volgt de ontwikkelingen op de voet en wenst in 2006 de nodige
ervaring op te bouwen. Enerzijds is het gebruik van een open formaat (zoals het
OpenDocument XML-gebaseerd formaat, ondersteund door OASIS) een belangrijk
gegeven wat de uitwisselbaarheid van documenten vereenvoudigt en anderzijds is
ook het kostenaspect niet onbelangrijk gezien het geïnstalleerde park van ruim
30.000 PC’s.
Het is ook 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.
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In de planning van 2006 is een pilootproject voorzien met de OpenOffice.org suite
aan bureautica-toepassingen (binnen de industrie erkend als meest toonaangevend).
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Deel 5: Implementaties in gevolge de voorstudies

1. De 8 voorstudies (ter herinnering)
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 7: strategische aanpak uitvoeringsprojecten

Deze voorstudies hadden 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 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
Identity and access management
Kennismanagement
Modernisering van het telecommunicatienetwerk
Modernisering Pay-roll CDVU.

2. In 2005 toegewezen implementaties
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In 2005 werden volgende projecten in aansluiting op de eerder gerealiseerde
voorstudie toegewezen:

a. Project STIR - geïntegreerde verwerking Belastingen en
invorderingen, fase 1
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 eerste fase van het project werd eind 2004 toegewezen en de realisatie ervan is
gestart begin 2005.
Projecten 2006
De verdere realisatie van het project STIR – fase 1 en de ingebruikname maken deel
uit van de planning 2006.

b. Identity en Access Management
Het project ‘Identity and access management’ beoogt enerzijds een geconsolideerde
en uniforme aanpak van de gebruikersidentiteit, ten behoeve van de administratie en
anderzijds het beheer van de toegangsprofielen en de toegang tot de (al dan niet
geïntegreerde) systemen.
De toepassing is opgebouwd rond ‘directory services’ waarbij voorzien is in de
ondersteuning van:
- Een gecentraliseerd, gedelegeerd en self service-gericht beheer,
- De geautomatiseerde verspreiding (routing en uitvoering) van rule driven- of
role based-profielen en toegangsrechten en de ondersteuning van
autorisatieprocessen,
- De geautomatiseerde verspreiding (via replicatie en synchronisatie) van
updates naar onderliggende systemen en/of toepassingen op basis van het
authentificatieprotocol SAML.
Projecten 2006
De verdere realisatie en de ingebruikname van het project ‘Identity and Acces
Management’, gestart in 2005, is voorzien in 2006.
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c. Project STIPAD – geïntegreerde verwerking Patrimoniale
Documentatie, fase 1
De gegevens betreffende het patrimonium van zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn momenteel verspreid over 3 afdelingen: het kadaster, de
registratie en de hypotheken. Aangezien daarenboven niet alle wijzigingen
noodzakelijkerwijze bekend zijn bij elke afdeling, is de accuraatheid en de stipte
beschikbaarheid van de informatie niet altijd gewaarborgd. Toch is dit één van de
basisverantwoordelijkheden van de administratie.
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. Deze gegevensbank werd volledig gedefinieerd in het kader van de
voorafgaande studie.
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.
Projecten 2006
In 2006 is gestart met de eerste fase van de realisatie van het basissysteem. Deze
fase betreft uitsluitend het onroerende patrimonium. In het ICT-plan 2006 is de
verdere realisatie en ingebruikname van deze eerste fase opgenomen.

d. Project DWH – Datawarehouse en risico analyse, fase 1
Het project ‘datawarehouse en risicoanalyse’ betreft de eerste fase van de
implementatie van een omgeving van business intelligence en datawarehouse - 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.
Projecten 2006
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Het project ‘DWH’ is in 2005 toegewezen met het oog op de realisatie en
ingebruikname in 2006. Daarnaast is de nodige (evolutieve) ondersteuning voorzien
binnen het plan voor 2006.

e. Project PLDA – Paperless Douane, fase 1 – uitbreiding functionele
analyse
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 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 2006
De eerste release van PLDA - fase 1 is voorzien beschikbaar te komen begin tweede
semester 2006, de beschikbaarheid van release 2 en 3 zijn voorzien voor 2007.
Er wordt tevens voorzien in de (stelselmatige) uitbreiding van de functionele analyse
o.a. omwille van de (nieuwe) verplichtingen en recent beschikbaar gekomen
specificaties in het kader van de internationale samenwerking en het meerjarenplan
van de DG TAXUD.
Hiertoe behoort eveneens de uitbreiding in het kader van het (aangepaste) beheer
van de economische operatoren, hun registratie en hun gebruiksrechten met
betrekking tot bepaalde functionaliteiten en gegevens binnen Paperless Douane.

3. Projecten voorzien in 2006
a. Project STIMER – geïntegreerd systeem Invorderingen ter
ondersteuning van de verschillende diensten
Naar aanleiding van het voorstel voor de effectisering van de fiscale achterstallen,
heeft de Ministerraad van 30 september 2005 beslist om een buitengewoon budget
toe te kennen met het oog op de ontwikkeling van een nieuw ondersteunend
informaticasysteem om de procedures voor inning en invordering binnen de FOD
Financiën te optimaliseren.
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
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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.
Projecten 2006
In 2006 wordt voorzien om de eerste fase van het project STIMER op te starten met
het oog op een ingebruikname vanaf 2008.

b. ‘Multikanaal’ dienstverlening
In 2004 werd 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.
De FOD Financiën streeft hierbij een volwaardige dienstverlening via verschillende
interactiekanalen na. Hiertoe moeten de verschillende interactiekanalen aangepast of
geïmplementeerd worden, om de algemene tevredenheid van de burger én de
efficiëntie te verhogen (beperking van de interactiekosten).
Dit betekent enerzijds het opdrijven van de keuzemogelijkheden en het aanbieden
van een professionele dienstverlening op maat en anderzijds het gebruik van
‘kanalen’ met een lagere kostprijs per interactie.

Contact Center Belastingplichtige

Een volledige implementatie van de resultaten van de voorstudie was vanuit
begrotingsoogpunt niet in één keer haalbaar. In 2005 is gestart met de uitbouw van
een contact center ‘Personenbelasting’, de eerste fase in de realisatie van een
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volledige multikanaal dienstverlening. Het project voorzag in de implementatie van de
nodige infrastructuur voor de ondersteuning van 22 contact center medewerkers.
Het Contact Center ‘Personenbelasting’ is sinds 16 april 2005 operationeel. Op basis
van de zeer positieve respons en een duidelijke verbetering in de dienstverlening,
werden de activiteiten ondertussen al uitgebreid met o.m. vragen rond
voorafbetalingen, tussenkomst huisbrandolie, …
Projecten 2006
In de planning voor 2006 is de verdere uitbouw van het Contact Center opgenomen
opdat op termijn alle materies van de entiteit Belastingen en Invorderingen door het
Contact Center kunnen worden behandeld.
Dit omvat de uitbreiding en standaardisering van de infrastructuur (hardware,
software, telefoonsystemen, …) voor de ondersteuning van 99 contact center
medewerkers waarbij ook 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) is
voorzien.

CRM pilootproject

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 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.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is voorzien om een pilootproject CRM (proof of concept) op te
starten.
Dit pilootproject moet toelaten, 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.
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Op basis van de ervaringen van dit pilootproject zal de verdere evolutie en eventuele
implementatie van een CRM-systeem worden beslist.

Content Management
Ook ‘e-service’ of ‘e-self-service’ vormt een bijkomend kanaal binnen de
dienstverlening aan de belastingplichtige. Dit betekent in concreto dat de
belastingplichtige toegang heeft tot de nodige informatiebronnen om een antwoord te
vinden op zijn vragen, los van enige tijd of plaats beperking.
In 2005 zijn belangrijke initiatieven genomen om de informatie beschikbaar op het
internetportaal van de FOD Financiën toegankelijker te maken waarbij deze
gehergroepeerd, aangevuld en bijgewerkt is. De toegankelijkheid en de juistheid van
de informatie spelen uiteraard een fundamentele rol.
(Web) Content Management technologie is erop gericht om het volledige
beheersproces van informatie te ondersteunen. Hierbij is meestal een
multifunctionele benadering, waarbij de verantwoordelijkheden tussen inhoud,
vormgeving en technische aspecten van elkaar kunnen worden gescheiden. De
uiteindelijke ‘publicatie’ (eventueel langs verschillende kanalen) wordt door de (Web)
Content Management technologie ‘automatisch’ ondersteund.
Projecten 2006
De stafdienst wil binnen dit (nieuwe) domein de nodige ervaring opbouwen en de
mogelijkheden en aandachtsgebieden van deze technologie onderzoeken waarbij
eveneens de nodige aandacht moet gaan naar de integratiemogelijkheden binnen de
totale infrastructuur van de FOD Financiën.

Openbare computerruimten
Jaarlijks worden er op de belastingkantoren of op zitdagen ongeveer 500.000
aangiften ingevuld met de hulp van ambtenaren van de taxatiediensten.
In het kader van het project "Tax-on-Web-ambtenaar" werden, in de 53 centra, de
gegevens van de aangiften van de belastingplichtigen die zich in 2005 aanboden
voor bijstand bij het invullen, rechtstreeks in Tax-on-Web ingebracht. Deze nieuwe
dienstverlening wil niet alleen de burger ondersteunen bij het invullen van de
aangiften maar beoogt tevens drempelverlagend te werken naar het gebruik van
‘Tax-on-Web’ toe. Het plan voorziet om dit in 2006 uit te breiden tot 117 centra (zie
verder).
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De Interministeriële Conferentie van 12 oktober 2005 heeft het ‘Nationaal Plan voor
de strijd tegen de digitale kloof’ goedgekeurd. Het Plan vertrekt van de vaststelling
dat het Internet vandaag diensten aanbiedt op alle domeinen van het dagelijkse
leven terwijl toch een bevolkingslaag ervan verstoken blijft, vooral om materiële en
financiële redenen.
Eén van de actiepunten in het plan is de oprichting van 300 nieuwe openbare
computerruimten in 2006, waarbij het de bedoeling is om iedereen dicht bij huis
toegang te geven tot het internet en te voorzien van de nodige begeleiding,
aangepast aan de behoeften.
Projecten 2006
In de geest van het project ‘Openbare Computerruimten’ voorziet het ICT-plan 2006
in het onderzoek om binnen de hogervermelde centra eventueel ‘self-service desks’
in te richten, uitgerust met een PC met internettoegang. Zodoende kan de burger ook
in deze centra terecht om zelf – met de nodige ondersteuning indien nodig – zijn
aangifte elektronisch in te dienen.

c. Paperless Douane – fase 2: Project MODA (mobiele
werkzaamheden)
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.
De eerste fase is gericht op de verzameling, het beheer en de uitwisseling van
gedematerialiseerde gegevens (elektronische aangifte). (zie hoger)
Het project MODA omvat de tweede fase en beoogt 2 doelstellingen:
-

-

de ondersteuning om controles te kunnen uitvoeren op die plaatsen die
beter aansluiten op de logistieke afhandeling. Dit betekent in concreto
dat de goederen niet naar de douanekantoren worden gebracht maar
dat het douanepersoneel de controles ter plaatse bij de
ondernemingen, op erkende sites of in de overslag- en opslagplaatsen
zal uitvoeren.
De ondersteuning en realisatie van controle- en toezichtacties van
havens, luchthavens, waterwegen, spoorwegen en (auto)wegen in het
kader van de bescherming en de veiligheid van personen en goederen.

Regiekamers en integratie PLDA fase 1
Het project MODA omvat o.a. de implementatie van de nodige infrastructuur en
toepassingen voor het opbouwen van 7 regiekamers ter ondersteuning van de
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controles op het terrein en de ontwikkeling van de specifieke toepassingen voor de
mobiele teams ter ondersteuning van hun opdracht op het terrein.
Deze regiekamers centraliseren de controleopdrachten die voortkomen uit de
systemen van elektronische aangifte (zie PLDA fase 1) en het systeem voor
risicobeheersing met het oog op de planning van deze opdracht, de coördinatie met
andere overheidsdiensten en de verdeling van deze opdrachten over de mobiele
teams op het terrein.
De toepassing voor de (automatische) gegevensuitwisseling tussen de regiekamer
systemen en de toepassingen gebruikt door de mobiele teams maakt deel uit van de
ontwikkelingen.
Projecten 2006
Het project kon niet worden toegewezen in 2005. In 2006 wordt daarom voorzien in
meerdere openbare aanbestedingen:
-

Toepassing voor de regiekamers en de mobiele eenheden.
Deze aanbesteding omvat ook het (algehele) projectbeheer, de
begeleiding bij de gunning van andere aanbestedingen en het
toekomstgerichte, het reglementaire en het toepassingsonderhoud.

-

Benodigde apparatuur voor de regiekamer.

Uitrusting voor het rollend materieel
De mobiele teams moeten voor de uitvoering van hun taken op het terrein kunnen
beschikken over de nodige ondersteuning, waaronder de hogervermelde
toepassingen. Daartoe moeten de wagens worden uitgerust met de nodige
infrastructuur, afgestemd op de mobiele werkzaamheden.
Het gebruik van klassieke draagbare computerapparatuur is hiervoor, zoals uit testen
is gebleken, minder aangewezen, omwille van o.a. de moeilijke leesbaarheid van de
schermen bij wisselende lichtinval, de beperkte gebruiksduur van de batterijen, het
gebrek aan plaats in de voertuigen, …
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische bijstand bij de keuze en de
implementatie van de ‘vaste’ uitrusting van het rollend materieel.
Het ICT-plan 2006 voorziet de voorbereiding en publicatie van de openbare
aanbesteding met het oog op de gunning in 2007
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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 Astridnetwerk voor radio-verkeer.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aanschaf van de nodige Astrid communicatie-apparatuur
voor de regiekamers en de mobiele teams. De FOD Financiën kan bij deze
gelegenheid profiteren van de deskundigheid en ervaring van de collega’s van de
federale politie.
Het ICT-plan 2006 voorziet in de openbare aanbesteding met het oog op de gunning
in 2007.

d. Aanpassingen STIR en STIPAD ingevolge functionele wijzigingen
De projecten STIR en STIPAD vormen twee kerntoepassingen binnen de nieuwe
geïntegreerde aanpak en de evolutie naar het unieke fiscale dossier. Het is daarom
belangrijk ervoor te zorgen dat beide toepassingen nauw aansluiten op de
(evoluerende) functionele behoeften van de gebruiker en de (evoluerende)
technische mogelijkheden.
Projecten 2006
Er wordt binnen het ICT-plan 2006 voorzien in de nodige middelen om de
aanpassingen (change requests) aan STIR en STIPAD ingevolge functionele
wijzigingen mogelijk te maken. (zie ook verder)

e. Identity en Access Management
Het beheer van de toegang tot een groeiend aantal toepassingen en
informatiebronnen voor interne en externe gebruikers vormt een belangrijke
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uitdaging. Het waarborgen van de integriteit van de
hiervan tegen intentionele bedreigingen en risico’s
organisaties. Hierbij zijn de functionele verschillen
meestal een grotere hinderpaal dan de verschillen
technologie.

informatie en de bescherming
is een bezorgdheid voor alle
tussen de diverse systemen
op het vlak van de gebruikte

Het project ‘Identity and access management’ beoogt enerzijds een geconsolideerde
en uniforme aanpak van de gebruikersidentiteit, ten behoeve van de administratie en
anderzijds het beheer van de toegangsprofielen en de toegang tot de (al dan niet
geïntegreerde) systemen.
De toepassing is opgebouwd rond ‘directory services’ waarbij voorzien is in de
ondersteuning van:
- Een gecentraliseerd, gedelegeerd en self service-gericht beheer,
- De geautomatiseerde verspreiding (routing en uitvoering) van rule driven- of
role based-profielen en toegangsrechten en de ondersteuning van
autorisatieprocessen,
- De geautomatiseerde verspreiding (via replicatie en synchronisatie) van
updates naar onderliggende systemen en/of toepassingen op basis van het
authentificatieprotocol SAML.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de verdere realisatie en de ingebruikname van het
Identity & Access Management.

f. Kennisbeheer
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 basis daarvoor is een volledig en uniek kennisbeheersysteem dat tot doel heeft:
-

alle nuttige documentatie en informatie (wetten, reglementaire
besluiten, circulaires, commentaar, studies, rechtspraak, rechtsleer, …)
gestructureerd op te nemen,
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-

-

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,
deze informatie ook op een gefilterde en ‘gevulgariseerde’ manier klaar
te maken voor de communicatie-afdeling die ze extern kan verspreiden,
als kennisdatabank te dienen voor alle ambtenaren,
als snel opzoekmedium te dienen voor het contact center.

Projecten 2006
Binnen het ICT-plan 2006 is de realisatie van de voorstudie ‘kennisbeheer’ voorzien.
Op basis van de resultaten van deze voorstudie zal de aanbesteding voor de
realisatie van het kennisbeheersysteem gebeuren met het oog op een toewijzing
eind 2006 en de realisatie en ingebruikname in 2007.
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Deel 6: De Lijndiensten
Binnen de FOD Financiën, zoals binnen elke federale overheidsdienst, is de
structuur opgebouwd rond enerzijds de lijndiensten verantwoordelijk voor een
specifiek deel van het beleidsdomein waarvoor de FOD Financiën verantwoordelijk is
en anderzijds de stafdiensten die verantwoordelijk zijn voor de ‘transversale’ diensten
die alle entiteiten aanbelangt zoals personeelsbeheer, budget en begroting of ICT.
In dit gedeelte worden de specifieke projecten beschreven voorzien in functie van de
klanten binnen de lijndiensten en ter ondersteuning van de goede werking en het
realiseren van de door hen vooropgestelde objectieven.

Figuur 8: organogram FOD Financiën

We maken hierbij een opdeling tussen enerzijds horizontale projecten, die een
ondersteuning bieden aan meerdere lijndiensten en/of entiteiten - en o.a. omwille van
schaalvoordeel en impact best tegelijk worden ingevoerd en beheerd voor de ganse
organisatie - en anderzijds de klant specifieke projecten.

1. Horizontale projecten
a. Geïntegreerd ‘e-payment’ platform
Verschillende diensten binnen de FOD Financiën hebben noodzaak aan de
mogelijkheid om op elektronische weg (binnen- of buitenlandse) betalingen te
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ontvangen en/of uit te voeren. We vermelden hier als voorbeeld de ontvangkantoren,
de thesaurie, de douane & accijnzen, …
Het nieuwe platform moet zowel de mogelijkheid bieden om ‘fysische’ betalingen te
ontvangen (via betaalterminals) als on-line betalingen over het internet. Binnen dit
kader verwijzen we ook naar het Fedict project ‘e-payment’ (zie hoger).
De doelstelling bestaat erin om, tegelijkertijd, een betere dienstverlening en een
hoger comfort te bieden aan de belastingplichtige en de betrokken ambtenaren, een
verhoogde veiligheid (door het in onbruik raken van betalingen met cheques),
tijdswinst in de afhandeling van invorderingsdossiers en meer fiscale ontvangsten
(die men vooral in het kader van afbetalingsplannen en onbepaald uitstel dreigt te
mislopen) te verzekeren.
Het is evenwel belangrijk dat er een nauwe integratie bestaat tussen enerzijds de ‘epayment’ omgeving en anderzijds de verschillende toepassingen zodat bijvoorbeeld
de rekeninguittreksels rechtstreeks binnen de geïntegreerde toepassing (zoals
PLDA) kunnen worden ontvangen en (automatisch) verwerkt.
Projecten 2006
De ingebruikname van het ‘e-payment’ platform is voorzien binnen het ICT-plan
2006. (zie ook hoger)
Om buitenlandse rekeningnummers te aanvaarden, is een validatie nodig van de
ingevoerde gegevens. IBAN-codes kunnen weliswaar worden gevalideerd aan de
hand van een controlegetal, maar SWIFT BIC-codes kunnen enkel worden
gevalideerd door controle van een bestand met alle geldige BIC-codes. De integratie
en ingebruikname van een SWIFT BIC-codes bestand is voorzien.

b. Globale aanpak van de mandaten ‘cijferberoepen’
Het beheer van de mandaten van de ‘cijferberoepen’ (de accountants en
bedrijfsrevisoren) is een essentieel onderdeel binnen de evolutie naar een meer
elektronische dienstverlening en gegevensuitwisseling.
Er wordt uitdrukkelijk gekozen om het beheren van deze professionele mandaten
‘centraal’ te laten plaats vinden, bruikbaar vanuit de verschillende entiteiten en
toepassingen (zoals TOW, BOW, VenSoc, Intervat, FinProf, D & A).
Dit centraal beheer biedt zowel een hoger gebruikersgemak voor de externe
gebruiker als een hogere en consistente beveiliging voor de FOD Financiën,
gekoppeld met een eenvoudiger beheer.
Projecten 2006
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De nieuwe ‘user management ondernemingen’ en ‘Magma’ oplossingen, ontwikkeld
door Fedict in samenwerking met SMALS (zie hoger), zullen worden gebruikt als
centrale toepassing voor het beheer van de gebruiksrechten enerzijds en de
mandaten waarover de externe gebruikers beschikken anderzijds.

c. Globale aanpak van de mandaten ‘professionelen van de letters’
Naast de toegang tot de ‘fiscale’ toepassingen zoals hierboven beschreven, is er de
toegang tot bijvoorbeeld de patrimoniale informatie door notarissen, gemeente
ambtenaren of erkende landmeters.
Dit betreft bijvoorbeeld de raadpleging van het kadastraal uittreksel door notarissen
of gemeente ambtenaren, de raadpleging van de numerieke plannen (CADMAP)
door de notarissen of gemeente ambtenaren, de raadpleging van de hypotheken
door notarissen, de raadpleging van de kadastrale gegevens door de gemeente
ambtenaren (in vervanging van de microfiches) of de erkende landmeters, de
raadpleging van de bouwvergunningen door gemeente ambtenaren, de raadpleging
van vergelijkingspunten door partners en burgers, …
Projecten 2006
De hogervermelde oplossingen ‘user management ondernemingen’ en ‘Magma’
vormen de basis van deze globale aanpak naar analogie met de globale aanpak voor
de ‘cijfer-professionelen’. (Zie hoger)

d. Migratie en modernisering FINFORM
Het project Finform is in 2002 gerealiseerd met het oog op een snelle ter beschikking
stellen van een aantal specifieke formulieren. Sindsdien is het aantal formulieren dat
elektronisch ter beschikking worden gesteld via het internet sterk uitgebreid. Dit
betreft zowel ‘intelligente’ formulieren als formulieren voor eenvoudige
gegevensverzameling (on-line of fysisch).
In lijn met de steeds verder toenemende elektronische dienstverlening en
gegevensuitwisseling is er een toenemend gebruik van deze formulieren
(bijvoorbeeld de bijlagen aan de TOW of VenSoc, de aanvraagformulieren voor
terugbetaling van accijnzen op professionele diesel, …). Daarnaast hebben
verschillende van de formulieren een cyclisch verloop en moeten verschillende
versies worden beheerd.
Deze formulieren worden momenteel beschikbaar gesteld via een afzonderlijke,
extern beheerde webserver.
Projecten 2006
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Er wordt voorzien om Finform over te brengen naar de standaard platformen van de
FOD Financiën, aan te passen aan de standaarden en fundamenten van de FOD
Financiën en te moderniseren in functie van de huidige technologische
mogelijkheden en behoeften.

e. Aansluiting op externe databanken
Vandaag beschikken sommige diensten reeds over een abonnement op één of
andere externe databank waar bijkomende financiële en/of commerciële
achtergrondinformatie over bedrijven kunnen geraadpleegd worden.
Andere diensten hebben dringend behoefte aan deze bijkomende informatie (zoals
financiële ratio’s, risicograad, solvabiliteitsgraad, identiteit van de bestuuders, …)
bijvoorbeeld in het kader van een risico-analyse bij invordering of bij het leggen van
verbanden tussen ondernemingen door de fraudebestrijding.
Er wordt voorzien in een uniforme aansluiting op een externe databank waarbij de
gegevens – afgestemd op de beschikbare fiscale gegevens - door de verschillende
entiteiten kunnen worden geraadpleegd.
De bedoeling is een verlaging van de kosten (op basis van een gezamenlijk
abonnement en dus een schaalvoordeel), uniformisering van de beschikbare
informatie, snellere en ‘betere’ beslissingen en een betere dienstverlening aan de
betrokken ambtenaren.
Projecten 2006
In 2006 is de marktconsultatie, toewijzing en in gebruik name van de gegevens uit de
externe databank voorzien.

f. Project e-Notariaat – fase 2
Sinds 1 oktober 2003 kunnen de notarissen, in een eerste fase van dit project,
bepaalde berichten via elektronische weg versturen. Bij deze informatieuitwisselingen 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 moet in 2006 van start gaan. 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.
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Deze tweede fase beoogt:
-

-

-

het ‘notaris werk’ binnen de FOD Financiën te vereenvoudigen en te
moderniseren door
 een vereenvoudigde opmaak van notariële berichten,
 een automatische sortering van de notariële berichten,
 een automatisch en snel antwoord aan de notaris (zonder
manuele tussenkomst) in geval er geen fiscale schulden of
heffingen zijn,
 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
 de samenwerking en de opvolging tussen de notariële procedure
en de schattingsdiensten te verbeteren en te automatiseren,
 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.

Projecten 2006
In 2006 wordt de start van het project voorzien. De totale realisatietijd zal over 2 jaar
gespreid worden.

g. Officiële berichtgeving en uittreksels uit de bijlagen aan het
Belgisch Staatsblad
Ook de publicaties en de uittreksels uit de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad
worden door verschillende entiteiten gebruikt. Een voorbeeld hiervan zijn de
berichten van faling, vereffeningen, aanstellingen voorlopige bewindvoerders.
Het project beoogt het opzetten van een automatisch distributiesysteem waarbij alle
wettelijke bekendmakingen en berichten (uit het Belgisch Staatsblad of de bijlagen
aan het Belgisch Staatsblad), die voor die diensten van belang zijn, (in full text)
worden doorgestuurd.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet de nodige ondersteuning en centrale server capaciteit.
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2. Entiteit Belastingen en Invordering
Dit hoofdstuk behandelt de diverse specifieke projecten ter ondersteuning van de
entiteit ‘Belastingen & Invordering’.

Figuur 9: organogram entiteit Belastingen & Invordering

A. Belastingen
a.

Berekening van de belasting van natuurlijke personen

Het huidige berekeningsprogramma voor de belasting van natuurlijke personen
bestaat reeds sinds meerdere jaren en is telkens aangepast om tegemoet te komen
aan de wijzigingen binnen het fiscale stelsel.
De gebruikte technologie stemt niet meer volledig overeen met de huidige
standaarden en fundamenten binnen de FOD Financiën. Dit kan op termijn leiden tot
problemen op het vlak van integratie en ondersteuning.
Er is daarom een actieplan uitgewerkt om de behoeften op korte en middellange
termijn succesvol te kunnen invullen.

Ondersteuning belastingsberekening personenbelasting Tax-on-Web 2006

Binnen de belastingsaangifte 2006 (inkomsten 2005) worden een aantal nieuwe
fiscale regels van toepassing, in het bijzonder inzake hypothecaire leningen
betreffende de enige woning. De berekening van de verschuldigde belasting moet
worden afgestemd op de eventueel gekozen optimalisering inzake de hogervermelde
hypothecaire fiscale regels.
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In het kader van Tax-on-Web 2006 moet worden voorzien in een aangepaste
ondersteuning die de belastingplichtige (of zijn gemandateerde) toelaat zijn
verschuldigde personenbelasting te berekenen.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt voorzien in de nodige ondersteuning voor de
belastingsberekening van de personenbelasting in het kader van Tax-on-Web 2006.
Er wordt hierbij bijzondere aandacht gegeven aan de optimalisering, waar in
samenwerking met de academische wereld de optimalisatie module wordt versterkt.

Vernieuwen COBOL code

De bestaande berekeningsmodule bestaat sedert verschillende jaren, is ontwikkeld in
COBOL en heeft door de vele wijzigingen een “spaghetti-code” als huidig
eindresultaat. Dit zal op korte termijn leiden tot problemen inzake ondersteuning en
inzake integratie met de ICT-fundamenten.
Projecten 2006
In 2006 is voorzien om de bestaande COBOL programmatuur om te zetten naar een
nieuwere en ondersteunde COBOL versie.

Retro-documentatie naar UML
Niettegenstaande de gebruikte technologie voor de bestaande berekeningsmodule
verouderd is, blijft het basisconcept van deze berekeningsmodule een goede
startbasis voor de ontwikkeling van een nieuwe berekeningsmodule.
Daarom is het aangewezen om de bestaande berekeningsmodule in UML (Unified
Modelling Language – industrie standaard voor de modellering van software) (op
basis van de bestaande documentatie) uit te tekenen. Deze kan vervolgens gebruikt
worden als vertrekpunt voor de analyse van de nieuwe berekeningsmodule.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in een test-project gericht naar ‘retro-documentatie’ en
‘retro-engineering’ waarbij de beschrijving van de bestaande berekeningsmodule in
UML zal worden omgezet.

Nieuwe methoden en technologieën
De hoofddoelstelling is de uiteindelijke (her)ontwikkeling van het berekeningsprogramma op basis van de nieuwe standaarden (o.a. J2EE en UML) en
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fundamenten van de FOD Financiën, evenals de nieuwe methoden en technologieën
die beschikbaar zijn.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aanbesteding (en toewijzing) van het project voor eind 2006.
Het is hierbij de bedoeling dat een eerste en beperkte versie van het nieuwe
berekeningsprogramma beschikbaar is in 2008, met betrekking tot de inkomsten van
2007. Vanaf 2009, inkomsten 2008, zal het nieuwe berekeningprogramma volledig
operationeel zijn.
b. Project LIMS: Laboratorium Douane en Accijnzen
In 2004 was principieel de beslissing genomen om het huidige laboratorium van de
dienst Douane & Accijnzen te verhuizen. Na onderzoek is geopteerd om binnen
hetzelfde complex te verhuizen naar een gerenoveerd gebouw.
De huidige toepassingen en systemen zijn verouderd en hebben een gebrek aan
capaciteit wat aanleiding geeft tot problemen. Deze problemen verstoren de vlotte
werking en hebben bij een eerdere erkenningscontrole geleid tot de vermelding van
opmerkingen daaromtrent.
Projecten 2006
Er wordt bij de verhuis voorzien in de nodige ondersteuning inzake
netwerkbekabeling en de aansluiting van het interne netwerk aan het netwerk van de
FOD Financiën.
Er wordt in het kader van deze verhuis tevens voorzien in de modernisering van de
bestaande infrastructuur en toepassingen die een vlotte werking van het laboratorium
ondersteunen. Deze modernisering betreft zowel de server apparatuur, de printers
als de connectiviteit van de PC’s aan de LIMS omgeving.

c. Verbetering Tax-on-Web 2006
Sinds zijn introductie in 2003 is het succes en de aanvaarding van Tax-on-Web
steeds verder toegenomen. In 2005 heeft meer dan 10% van de belastingplichtigen
zijn aangifte (zelf of door een gemandateerde) langs deze weg ingediend.
De ontwikkelingen voor de eerste fases in 2003 en 2004 gebeurde in
samenwerking met de diensten van Fedict. Het project Tax-on-Web 2005 voorzag
hoofdzakelijk in een verdere uitbreiding van de bestaande toepassing (naar alle
aangiften), de aanpassing van de toepassing in functie van de belastinghervorming
en de integratie van de omgeving binnen het CCFF platform van de FOD Financiën.
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Het project ‘Tax-on-Web-ambtenaar’ (zie ook hoger) leverde in 53 centra
ondersteuning aan ambtenaren bij het invullen van de aangifte in Tax-on-Web.
Projecten 2006
Het project Tax-on-Web 2006 voorziet in de verdere verbetering(uitbreiding) en het
nodige onderhoud van de toepassing in het kader van de aangifte 2006. Deze
omvatten o.a.:
-

De mogelijkheid om informatie en documenten (bijlagen) ‘in bundel’ te
versturen,
De toegang tot vorige aangiften,
Aanpassen van Tax-Calc in functie van nieuwe regels,
Betere verwerking van negatieve bedragen,
Aanpassen van de documenten in pdf,
Bijwerken van de on-line ondersteuning,
…

In 2006 wordt 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 ook verder), voorafgaandelijk
wordt ingevuld in de aangifte. Dit pilootproject is opgebouwd in functie van een aantal
welomlijnde doelgroepen en omvat ongeveer 10% van alle aangiften.
Het project Tax-on-Web 2006 voorziet tevens in de uitbreiding van de lokale
ondersteuningscentra naar 177 centra, verspreid over het ganse landsgebied. De
mogelijkheid om in deze centra ook selfservice desks (zie hoger) te voorzien wordt
onderzocht.
d. Vennootschapsbelasting (project VENSOC)
De aangifte vennootschapsbelasting werd in 2002 ter beschikking gesteld van de
belastingplichtigen met behulp van het project Finform (een aangifte die offline dient
ingevuld te worden en daarna afgedrukt, ondertekend en verstuurd met de post).
In het kader van het Vijfjarenplan Informatica werd in september 2003 het project
Vensoc opgestart met als doel de aangifte, samen met de bijlagen, in te dienen via
het internet. Daartoe zou een digitale handtekening van klasse 3 worden gehanteerd.
Het project Vensoc werd effectief opgestart in september 2005 terwijl de verwerking
van het aanslagjaar reeds aan de gang was. Met het akkoord van de grote
gebruikers werd gekozen voor de technologie van de intelligente PDF-documenten
(zowel voor de aangifte als voor de bijlagen) met verzending over het internet.
Projecten 2006
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i.

een contract voor functionele en punctuele verbetering en van adaptief
onderhoud zal afgesloten worden voor de jaren 2006 en 2007
ii. een studie over de XBRL taxonomie zal gestart worden in samenwerking met
de geïnteresseerde partijen (cijferberoepen, Nationale Bank, enz.)

Figuur 10: XBRL Raamwerk

e. In gebruikname Belcotax-on-Web
Belcotax-on-Web (BOW) is een toepassing die de werkgevers en andere
inkomstendebiteuren toelaat de individuele fiches 281 en de samenvattende staten
325 in te dienen. Deze aangiften kunnen verzonden worden met elektronische
dragers maar voortaan eveneens on-line via het Internet.
Projecten 2006
Het project zal ontwikkeld worden in diverse fases:
•

Verzamelen van Fiches via Internet
In februari 2006 zal de toepassing BOW opgestart worden. Zij zal de
ontvangst en de behandeling toelaten van de aangiften die werden
overgemaakt met elektronische dragers of via het web. Zij zal tevens de
mogelijkheid bieden de reeds ingediende aangiften on-line te consulteren
en/of te verbeteren.

•

Voorafgaandelijk invullen van gegevens
In mei 2006 start de Pre Filling TOW 2006. De gegevens, opgenomen in
BOW, zullen getransfereerd worden met het oog op het voorafgaandelijk
invullen van de belastingsaangiften personenbelasting in de toepassing Taxon-Web.

•

Intranet – integratie met de back-office

Federale Overheidsdienst Financiën

55

ICT Ondersteuningsplan 2006
In juli 2006 start de back-office behandeling van de aangiften met het
opstellen van de volledige samenvattende fiches belcotax en het beschikbaar
stellen van deze fiches aan de lijndiensten via het intranet.
Daarenboven zullen ook externe gebruikers (burgers) de gegevens kunnen
consulteren.

f. Uitbreiding van de capaciteit van de scanningscentra te Namen en te
Gent
De scanningcentra te Namen en te Gent zijn sinds 2003 operationeel. Hun opdracht
is gestadig uitgebreid en de huidige beschikbare infrastructuur (scanners, machines
voor het openen van omslagen, …) worden intensief gebruikt.
Door het gebrek aan reservecapaciteit zorgt het minste probleem of oponthoud voor
een (niet recupereerbare) vertraging. Ook het hoge gebruiksritme vraagt een
veelvuldig onderhoud waardoor de productie wordt afgeremd.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de optimalisering van (de ondersteuning van) de processen ‘preproductie’ (voorbereiding voor het scannen waaronder openen van omslagen,
verwijderen van nietjes, …), ‘scanning’ en ‘validatie’. Er wordt tevens voorzien in een
permanente beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

g. Uitbreiding Fiscale geschillen workflow
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.
In 2005 is de toepassing in gebruik genomen in 2 gewestelijke directies (Namen &
Antwerpen)
Projecten 2006
De volledige ingebruikname (gericht op 5.000 medewerkers) is voorzien in 2006.
Er wordt tevens voorzien in een uitbreiding van de rapporteringfunctionaliteit via de
toepassing Mississipi.
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h. Ingebruikname project DOMINIQUE
De FOD Financiën wil een basisplatform creëren waarop alle relevante fiscale
informatie binnen een elektronisch dossier ter beschikking kan worden gesteld van
de fiscale ambtenaren.
Het in 2004 opgestarte project Dominique past binnen deze strategie en heeft tot
doel alle binnenkomende en niet-gestructureerde informatie (briefwisseling, faxen,
etc.) te scannen, te indexeren en via het intranet beschikbaar te stellen van de
medewerkers. Deze gegevens zullen deel uitmaken van het unieke dossier.
Projecten 2006
De start van het pilootproject in de gewestelijke directies Gent en Charleroi is
voorzien voor 2006. In functie van de resultaten van het pilootproject is de verdere
roll-out voorzien eind 2006 – begin 2007.
i. Interoperabiliteit tussen de projecten DOROTHEE en DOMINIQUE
De projecten Dorothée en Dominique ondersteunen samen de doelstelling
‘elektronisch documentbeheer’ en het ter beschikking stellen van alle relevante
informatie binnen het unieke dossier. Dorothée is gericht op het digitaliseren van
uitgaande documenten terwijl Dominique vooral gericht is op de binnenkomende.
Projecten 2006
In 2006 wordt het verder verbeteren van de interoperabiliteit tussen beide projecten
voorzien. Hierbij staat het beschikbaar stellen van een elektronische kopie van elk
document dat op de centrale printshop Dorothée wordt afgedrukt - met het oog op
de, zo snel als mogelijk, afschaffing van alle papieren kopieën – centraal

B. Fiscale Invordering
a. Verbetering platform ICPC
Er wordt in 2006 een nieuw project opgestart met het oog op de ontwikkeling van een
nieuwe – geïntegreerde – toepassing voor invordering ter ondersteuning van de
verschillende diensten (project STIMER).
Desalniettemin zijn een aantal verbeteringen aan de bestaande toepassing ICPC (ter
ondersteuning van de fiscale invorderingen) noodzakelijk om de efficiënte en
effectieve werking van de dienst op kortere termijn te versterken. Een aantal
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ontwikkelingsprojecten, waaronder de automatisering van de uitgavenstukken 62B,
de digilist en de dringende inkohieringen, werden in 2004 opgestart.
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.).
In 2004 werd een eerste stap gezet om de verwerking en afhandeling van deze
speciale gevallen te herzien en aan te passen. In dit kader werden o.a. de
toepassingen Belconet toegankelijk voor de Thesaurie en GES1 voor de gewestelijke
directies Invordering en de centrale vereffeningsdienst.
Het project Digilist beoogt om, in een eerste fase, een efficiëntere follow-up van
wanbetalers mogelijk te maken. Door de ICPC en BV listings in elektronische vorm
toegankelijk te stellen van de Invorderingsdiensten op het intranet is de informatie
sneller ter beschikking en vormen zij een basisinstrument ter beschikking van de
ontvangkantoren. Na de opstart van het project is een pilootproject bij 5
ontvangkantoren opgestart. De gunstige resultaten waren de aanleiding om de
toepassing in zijn eerste fase beschikbaar te stellen aan alle ontvangkantoren.
De dringende inkohieringen (dreigende verjaringen, faillissementen, enz.) gebeurden
nog steeds volledig manueel (papieren kohieren, manuele boekhouding). De
gegevens van deze inkohieringen worden opgeslagen in de zogenaamde 180B/AUT
bestanden. In een eerste fase werd een systeem ontwikkeld om de dringende
inkohieringen personenbelasting te voorzien van een onmiddelijke inkohiering en
inbreng in de comptabiliteit van ICPC. Het systeem is in pilootgebruik bij 2 diensten.
Projecten 2006
Een laatste onderdeel in de modernisering 62B is de automatische boeking van de
‘aangewende terugbetalingen’ binnen ICPC. Dit betreft een 600 – 700.000
terugbetalingen die worden aangewend voor de betaling van de openstaande
schulden en die momenteel nog manueel moeten worden afgehandeld. De realisatie
en ingebruikname van de automatische verwerking 62B (gewone terugbetalingen en
speciale terugbetalingen) is opgenomen binnen het ICT-plan 2006.
De tweede fase binnen het project Digilist bestaat enerzijds uit een uitbreiding van de
functionaliteit (bijkomende selectie en statistische mogelijkheden, o.a. ten behoeve
van een opvolging van de werklast) en de uitbreiding van het aantal ter beschikking
gestelde listings, opdat een maximaal aantal listings zowel voor de
invorderingsdienst, taxatie, als andere diensten online beschikbaar zouden zijn. Deze
tweede fase is voorzien binnen het ICT-plan 2006.
Na de evaluatie van de pilootfase van de dringende inkohieringen wordt voorzien in
de verdere uitbreiding naar de administratieve boeten, de bedrijfsvoorheffing, de
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vennootschapsbelasting
en
de
niet-geautomatiseerde
(vrachtwagens, tractoren, autocars, …).

verkeersbelasting

b. Synchronisatie met het project STIR
Sinds 1 oktober 2003 kunnen de notarissen in een eerste fase van het project enotariaat bepaalde berichten via elektronische weg versturen. Bij deze informatieuitwisselingen is de vertrouwelijkheid gewaarborgd en wordt de garantie geleverd dat
de aanvraag wel degelijk door de administratie ontvangen is. In het ICT-plan 2006
zijn belangrijke uitbreidingen voor het project voorzien (zie hoger).
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.
Daarnaast worden er binnen de bestaande toepassingen een aantal kleinere
projecten opgestart met het oog op ‘dringende’ oplossingen, zoals het afdrukken en
uitsturen van vooraf ingevulde formulieren.
Projecten 2006
Het is belangrijk dat al deze projecten nauw aansluiten op het project STIR. In het
plan wordt de nodige aandacht gegeven aan het verzekeren van de noodzakelijke
synchronisatie en afstemming.

c. Integratie met STIMER
Zoals beschreven binnen de specifieke context voor 2006 is de strategie gericht op
de integratie van nieuwe functionaliteit binnen de nieuwe geïntegreerde
toepassingen, eerder dan de ontwikkeling van ‘stand-alone toepassingen’.
Het project STIMER beoogt de ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd systeem
“invordering” ter ondersteuning van de verschillende entiteiten.
Een aantal nieuwe en/of beperkt bestaande functionaliteiten zullen rechtstreeks
worden opgenomen binnen het project STIMER:
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-

De behandeling van de verzoekschriften (vb. vrijstelling interesten,
kwijtschelding van administratieve boeten, onbeperkt uitstel, …).
De beoogde functionaliteit moet de gebruikers (gewestelijke directeurs,
ontvangers, centrale diensten, toezichtambtenaren) ondersteunen bij de
opvolging en afhandeling (met inbegrip van de opmaak van formulieren,
statistieken, opvolging van werkvolume, bijhouden van een historiek en
het toezicht op de uitvoering van de opdracht).

-

De behandeling van de internationale verzoeken tot bijstand bij
invordering.
In het kader van de toepassing van het directief 76/308/CEE
betreffende de (internationale) wederzijdse bijstand bij de invordering
van bepaalde contributies, rechten, taksen, … is het aangewezen om
de verschillende acties en/of taken die moeten worden uitgevoerd bij te
houden en op te volgen (zowel in het kader van vragen door België
naar het buitenland en omgekeerd). Dit moet een adequate opvolging
en het respecteren van de vooropgestelde termijnen verzekeren.
Ook de opvolging van de vragen tot bijstand in het kader van bilaterale
en/of multinationale akkoorden noodzaakt een automatische
inventarisatie.

-

Integratie van het e-payment platform (zie hoger).

-

Geautomatiseerde boeking en statistische verwerking inzake RV
(Roerende Voorheffing) en SW (Spelen en Weddenschappen).
Momenteel gebeurt de boekhoudkundige verwerking en de opmaak van
statistieken inzake RV en SW grotendeels manueel aan de hand van de
vervaldagwijzer 284 deel A. Deze automatisering moet een snellere
verwerking en een grotere rechtszekerheid voor de belastingplichtige
mogelijk maken.

-

Registratie van een beslaglegging of overdracht
Het (centraal) registreren van een beslaglegging of overdracht op
eventuele belastingteruggave teneinde de terugbetaling automatisch te
blokkeren. Het is hierbij de bedoeling om een unieke geautomatiseerde
procedure te ontwikkelen, van toepassing voor alle diensten.

-

Invorderingsgeschillen
De bestaande toepassing ROMEO betreft een eigen beheersysteem
(workflow) voor de opvolging van geschillen bij de invordering directe
en indirecte belasting. De bestaande functionaliteiten worden
overgenomen en verder uitgebreid binnen het project STIMER met het
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oog op de ondersteuning van alle invorderingsdiensten bij eventuele
geschillen.
-

Solvabiliteitsfiche
De solvabiliteitsfiche is een globaal zicht op de solvabiliteit van een
belastingplichtige. Het is een zo geautomatiseerd mogelijke
gegevensverzameling die zich gedurende de evolutie van een schuld
opbouwt en die resulteert in een verantwoordingsstuk voor een vraag
om ontlasting of doorhaling van de schuld, het verlenen van een
onbeperkt uitstel van de invordering, het beoordelen van de
invorderingsmogelijkheden of het doelgerichter vervolgen van de
belastingschuldige.

Projecten 2006
De hogervermelde functionaliteiten worden opgenomen binnen het project STIMER
(zie hoger).

d. ICT Ondersteuning aan de steuncel voor de effectisering van
achterstallige belastingschulden
In 2004 is gestart met de effectisering van achterstallige belastingschulden, met de
bedoeling tenminste een belangrijk deel van deze achterstallen versneld te
recupereren door effectisering in nauwe samenwerking met de private sector.
Fundamenteel bij een dergelijke operatie is te kunnen beschikken over een duidelijk
en gedetailleerd beeld van de verschillende achterstallen.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet de nodige (versterking van de) bijstand om een tijdige
realisatie te verzekeren.

e. Project ‘e-attest Fiscale schulden – e-attest Afwezigheid van
fiscale schulden’
Ondernemingen moeten bij inschrijving op een openbare aanbesteding een attest
toevoegen waaruit blijkt dat zij vrij zijn van belastingschulden. Zij moeten dit bewijs
zowel aanvragen bij de ontvanger van de Directe Belasting als bij de BTW.
Het wetgevend initiatief van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging voorziet in
de vervanging door een elektronisch attest dat door de bevoegde ambtenaar van de

Federale Overheidsdienst Financiën

61

ICT Ondersteuningsplan 2006
FOD of openbare dienst die de aanbesteding heeft uitgeschreven kan worden
opgevraagd.
Ook voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toekennen van subsidies, zou
een zelfde aanpak kunnen worden gebruikt. Hierover bestaat reeds vraag door
andere Fod’s.
Projecten 2006
Het project e-attest is voorzien te worden gerealiseerd in 2006, waarbij een
veralgemening in het kader van een bredere toepasbaarheid is voorzien. Het
deelproject 5 – CCFF vormt hierbij de uitgangsbasis.

C. Risico analyse

a. Datamining – derde ronde
Gelijklopend met het project datawarehouse, dat een belangrijk maar omvangrijk
project is, is er in 2003 beslist om een aantal initiatieven te starten op het vlak van
datawarehouse en datamining, gericht op de bestaande separate databanken, die op
korte termijn reeds tot resultaten kunnen leiden.
In 2004 werd beslist een tweede ronde uit te voeren om dit initiatief verder uit te
breiden naar de maandelijkse BTW-aangiften en de vennootschapsbelasting.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt een derde herhaling van het initiatief voorzien,
hoofdzakelijk gericht op de verbetering van de ontwikkeling en performantie van de
vorige rondes.

b. Overname van de historiek ‘faillissementen’
De historiek van de ‘faillissementen’ is een belangrijke informatiebron bij risico
analyse. Er is gestart met de opbouw van een elektronisch archief/databank met de
informatie omtrent faillissementen, vereffeningen, … uit de bijlagen aan het
Staatsblad (zie hoger).
De historische informatie is echter ook een belangrijk aspect die een belangrijke
meerwaarde kan bieden binnen de risico analyse.
Projecten 2006
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Er wordt voorzien in de aanschaf en integratie van alle faillissementgegevens uit het
verleden, teneinde een volledig zicht te hebben en deze gegevens te kunnen
aanwenden binnen de datamining en op termijn het datawarehouse.

c. Model voor de voorziening van faillissementen
Het voorzien van een mogelijk faillissement is een belangrijk aspect dat toelaat tijdig
te handelen en de belangen van de staat te vrijwaren.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aanbesteding met het oog op de toewijzing en aanvang van
de realisatie in 2006.

D. Strijd tegen de Fraude
a. STF-basis
Het vakgebied ‘Fraude’ wordt in de BPR-Coperfin gedekt door 3 processen: Beheer
van de Fraude-inputs, verwerking van de Fraudezaken en verwerking van de
Fraudedossiers.
Er werd een ‘STF-basis’ project geïnitieerd om alle Fraudeprocessen te
ondersteunen via de modernisering en de centralisering van de bestaande
toepassingen rond de processen van Coperfin. Deze benadering biedt een aantal
duidelijke meerwaarden:
-

betere werkplanning en betere opvolging (door de integratie in de
module Controle),
coherentie en uniformiteit in de verwerking van dossiers,
gemeenschappelijke uitbreiding van de controlefunctionaliteiten voor
Opsporingen en Fraude,
ter beschikking stellen van de informatie aan alle Fraudeambtenaren.

Projecten 2006
Er wordt voorzien in een functionele uitbreiding binnen het project STIR met het oog
op de noodzakelijke uitbreidingen om alle Fraudeprocessen te kunnen dekken.
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b. Support e-Audit (IT-forensics)
“Forensic auditing” bestaat uit het inzamelen, verifiëren en analyseren van data in
computersystemen van gecontroleerde bedrijven met het oog op het opsporen van
fraude.
Projecten 2006
IT-forensics vereist de nodige, krachtige, hard- en software. Dit materiaal en deze
software worden, indien nodig, ter beschikking gesteld van de specialisten binnen de
pijler fraudebestrijding en van de andere fiscale administraties. Het ICT-plan 2006
voorziet in de nodige ondersteuning bij de aanschaf van het benodigde materiaal, dat
soms dringend moet worden verworven.
De stafdienst ICT voorziet in voorkomend geval tevens de nodige ondersteuning bij
het inlezen en leesbaar maken van bestanden door eigen specialisten of bij de
ontwikkeling van kleine auditprogramma’s.

E. Opsporingsdiensten
a. Project NCO
In 2005 werd de analyse opgenomen van een ‘Database van de bevindingen van de
onderzoeksdiensten’. Hierbij werd de complementariteit met de applicatie ‘STIR’,
ontwikkeld in het kader van de Geïntegreerde Verwerking Belasting en Invordering –
fase I (zie hoger), in acht genomen.
De geïdentificeerde verschillen maken deel uit van een change request binnen het
project STIR. Deze benadering biedt een aantal duidelijke voordelen:
-

Betere werkplanning en betere opvolging
Door de integratie van de activiteiten van Opsporingen in het project
STIR, kan de informatie met betrekking tot het uit te voeren (of reeds
uitgevoerde) opsporingsvolume, de toewijzing en de status ervan etc.
worden geregistreerd en ingekeken. De overzichten van de status van
de opsporingsopdrachten en –taken zijn op elk moment beschikbaar
voor alle betrokken ambtenaren.

-

Minder handmatige activiteiten

Ter beschikking stellen van de bevindingen aan alle gemachtigde diensten en
ambtenaren
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Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de nodige functionele uitbreiding binnen het project
STIR.
b. Project CAMADA – case management
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.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de nodige functionele uitbreiding binnen het project
STIR.

3. Entiteit Patrimoniumdocumentatie
In dit hoofdstuk worden de specifieke
Patrimoniumdocumentatie behandeld.

projecten

voor

de

entiteit

Figuur 11: organogram Patrimoniumdocumentatie
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a. Migratie van het Siemens platform
Binnen de strategie (zie hoger – specifieke context 2006) wordt voorzien in een
gefaseerde benadering waarbij de bestaande toepassingen in een eerste fase
worden overgeplaatst op de fundamenten en standaarden om de beschikbaarheid en
bruikbaarheid te verzekeren.
De toepassingen voor de niet-fiscale invorderingen (o.a. voor de dienst alimentatieinvorderingen) zijn ontwikkeld in Cobol (met index-sequentiele bestanden), op een
Siemens BS2000 systeem dat in 2009 niet meer beschikbaar zal zijn.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de migratie, in het kader van STIR (BTW) en STIPAD
(Registratie), van de bestaande toepassingen naar de fundamenten (ATLAS) van de
FOD Financiën.
De overblijvende toepassingen, die niet worden herontwikkeld/vervangen, zullen met
behulp van automatische hulpmiddelen worden gemigreerd op het ATLAS platform.

b. Informatisering ‘zegelrecht’
De rijbewijzen werden door de gemeentebesturen (en de FOD Buitenlandse Zaken)
afgeleverd tegen betaling van een vergoeding. De aanvrager betaalde deze retributie
door middel van fiscale plakzegels. De opbrengst van de retributies zat vervat in de
verkoop van de fiscale zegels en werd in ontvangst geboekt bij de FOD Financiën.
De gemeenten hadden recht op een vaste vergoeding per afgeleverd document.
Deze vergoeding viel ten laste van de uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en
Vervoer en werd éénmaal per jaar vereffend.
Vanaf 1 januari 2006 kan de aanvrager deze retributie rechtstreeks aan de gemeente
betalen. De gemeenten storten de ontvangen retributies dan zesmaandelijks door
aan de FOD Financiën waarbij de vergoeding voor de gemeente reeds in mindering
is gebracht.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de interne realisatie en ingebruikname van een nieuwe
toepassing ter ondersteuning van de inning, het vervaldagbeheer, de invordering en
de financiële verrichtingen en boekhouding.
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c. Vervanging microfiches (pilootproject project SUPDEV)
Sinds verschillende jaren worden éénmaal per jaar de gegevens van de kadastrale
leggers op microfiche geplaatst en ter beschikking gesteld aan de gemeenten, de
medewerkers, enz.
Projecten 2006
Als pilootproject binnen het project SupDev (zie verder) wordt voorzien in de
ontwikkeling van de elektronische archivering van de gegevens van de kadastrale
leggers en de betreffende statistieken met het oog op een ter beschikking stellen van
deze gegevens via het internet aan de eigen medewerkers, de gemeenten en
gewesten.

d. Online raadpleging van de kadastrale leggers en kadastraal
plan
De kadastrale leggers kunnen reeds via het intranet online worden geraadpleegd
door de ambtenaren, die deze gegevens nodig hebben in hun beroepsactiviteit .
De automatische koppeling tussen de kadastrale leggers en het kadastraal plan, wat
de online raadpleging van het kadastraal plan toelaat, is reeds grotendeels
ontwikkeld.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in een pilootproject voor het gebruik van de online
toegang.

e. Project CADMAP: uitbreiding van het digitaal plan
Het in 2002 opgestarte project CADMAP heeft tot doel om het kadastraal plan
digitaal beschikbaar te stellen. Er zijn al ongeveer 28.000 elektronische plannen
beschikbaar. De functionaliteiten van de toepassing breiden uit om meer informatie
en manipulatiemogelijkheden met betrekking tot de plannen mogelijk te maken.
In een volgende fase is het de bedoeling om deze plannen online beschikbaar te
kunnen stellen
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt voorzien in de nodige ondersteuning voor de afwerking
en ingebruikname van de toepassing.
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f. Project CADGIS
GIS of Geografische Informatie Systemen vervangen steeds vaker de ‘klassieke’
digitale “raster” kaarten voor het beheer van ruimtelijke gegevens. 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-todate 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.
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, …)
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is de voorstudie van het project CADGIS opgenomen.
De resultaten van deze voorstudie zullen de basis vormen voor de openbare
aanbesteding en de markttoewijzing gepland in 2007 met het oog op een realisatie in
2008.

g. Modernisering infrastructuur Hypotheekbewaarders
De hypotheekbewaring is vandaag geautomatiseerd op basis van een
beeldverwerkingomgeving die zijn toegevoegde waarde zeker heeft bewezen, maar
waarvan de originele infrastructuur verouderd en aan vervanging toe is.
Het project, dat is opgestart en toegewezen in 2005, voorziet in de vernieuwing van
de infrastructuur, om de beschikbaarheid en bruikbaarheid te verzekeren en om de
omgeving nauwer te laten aansluiten op de fundamenten en standaarden van de
FOD Financiën.
Het project STIPAD zal op middellange termijn deze functionaliteit (voorzien vanaf
2008) incorporeren en deze infrastructuur vervangen.
Projecten 2006
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Het ICT-plan 2006 voorziet de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur.

h. Realisatie digitale archivering ‘losse rekeningen’
De losse rekening is een synoptische samenvatting van de patrimoniale informatie
betreffende een titularis, natuurlijk of rechtspersoon. Tot februari 2003 gebeurde
deze verwerking volledig op papier, wat resulteert in een zeer uitgebreid archief. Het
betreft immers een totaal van 22 miljoen losse rekeningen, samen goed voor ruim 25
miljoen pagina’s A4 recto-verso.
In 2005 is het project opgestart met het oog op de invoering van een centraal
platform voor langdurige archivering, dat beantwoordt aan de wettelijke eisen, met de
scanning van de losse rekeningen van de registratiekantoren als pilootproject. Het
project voorziet niet alleen in de implementatie van de archiveringsomgeving maar
eveneens in het buitenshuis scannen en indexeren van het bestaande archief.
Na deze implementatie zullen alle gegevens online beschikbaar en opvraagbaar zijn
door alle medewerkers.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de implementatie van de archiveringsomgeving en de
realisatie van de scanning en indexering van het bestaande archief.

i. Invordering
Het project STIMER omvat de behoeften van de verschillende diensten. (Zie hoger)

j. Project OSIRIS: uitwisselingsplatform met de academische
wereld
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
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vorsers. Ook het gebrek aan een inventaris ten behoeve van de academische wereld
blijkt een belemmerende factor te zijn voor het uitvoeren van studies.
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 2006
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.
De exploitatie (realisatie van specifieke toepassingen) van het platform zal terug in
nauwe samenwerking met de academische wereld gebeuren.

k. Migratie van het platform PADOC
Het bestaande platform PADOC ondersteunt 14 verschillende toepassingen (al
beschikbaar of in ontwikkeling) en heeft de limiet bereikt van zijn mogelijkheden
waardoor de beschikbaarheid van de omgeving in het gedrang komt.
Dit betreft de toepassingen FUN, DB Plannen landmeters, Prodocs 220+, E-succ,
ECL, Workflow Aankoopcomités, Respo, Intranetsite ACED-AKRED, intranetsite
SECAL, UNICAD, Wegwijzer der diensten, PDF60, Statis en STAT TBT.
De migratie van het bestaande platform PADOC is voorzien in 2 fases:
-

-

Om de beschikbaarheid op korte termijn te kunnen verzekeren, in lijn
met de strategie – zie specifieke context 2006 – is het noodzakelijk om
de bestaande infrastructuur te versterken.
In aansluiting daarop en om de beschikbaarheid en de bruikbaarheid
op middellange termijn te kunnen blijven verzekeren, is een migratie
van de toepassingen naar de fundamenten en standaarden van de
FOD Financiën aan de orde.

Federale Overheidsdienst Financiën

70

ICT Ondersteuningsplan 2006
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de eerste fase, de versterking van de bestaande
infrastructuur.
Er wordt tevens voorzien in de opstart van de tweede fase, gericht op de migratie
naar de fundamenten en standaarden van de FOD Financiën.

l. Integratie binnen STIPAD
Een aantal nieuw geïdentificeerde functionaliteiten en behoeften zullen niet meer als
losstaande toepassing of als uitbreiding op bestaande toepassingen worden
ontwikkeld. De strategie (zie hoger) is erop gericht om deze functionaliteiten direct op
te nemen binnen de nieuwe geïntegreerde toepassingen.
Volgende elementen worden opgenomen binnen STIPAD:
-

gestructureerde authentieke akte
gestructureerde aangifte vzw
elektronische lijst overlijdens
bankinlichtingen
gestructureerde aangifte van nalatenschap
Unident.

4. Entiteit Thesaurie
De specifieke projecten voor de entiteit Thesaurie worden in dit hoofdstuk besproken.

Figuur 12: organogram Thesaurie
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a. Operationaliseren modernisering Deposito- en
Consignatiekas
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, verzekeringsmaatschappijen 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.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet 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.
Deze ter beschikking stelling zal gefaseerd verlopen, waarbij de resultaten van de
initiële testfase bepalend zullen zijn.

b. Advies en consultancy in ECM projecten
Het werken met elektronische documenten is voor elke entiteit binnen de FOD
Financiën steeds meer aan de orde, ook voor de entiteit Thesaurie.
Dit betreft niet alleen een puur technische kwestie maar noodzaakt ook een
duidelijke visie en strategie inzake documentaire architectuur, die erop gericht is om
de expliciete kennis die in die in fysieke en/of elektronische documenten is
opgeslagen te ontsluiten, terugvindbaar en bruikbaar te maken.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in een voorstudie waarvan de resultaten de basis zullen vormen
voor de latere implementatie op basis van de fundamenten (Dorothée & D&RMC)
van de FOD Financiën.
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Binnen deze voorstudies zullen tevens de prioriteiten binnen de entiteit Thesaurie
worden bepaald.

c. Belastingontheffingen en terugbetalingen
De aanvragen tot belastingontheffingen en terugbetalingen worden door de sector
Invorderingen verzonden naar de Thesaurie. De terugbetaling in speciale gevallen
(erfenissen, faillissementen, betalingen in het buitenland, feitelijke scheiding,
echtscheidingen, enz.) gebeurt soms met aanzienlijke vertraging, afhankelijk van de
complexiteit van de situatie en de extra informatie nodig van de Thesaurie of de
ontvangers.
In 2004 werd een functionele studie gezamenlijk uitgevoerd door de entiteit
Invordering en Thesaurie. De stafdienst ICT heeft ondersteuning geboden bij de
impactstudie en de studie van de technische haalbaarheid.
De realisatie van een aantal aanpassingen en bijkomende functionaliteiten werd
gestart en in 2005 ontwikkeld.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in de verdere ontwikkeling en de nodige ondersteuning bij
de ingebruikname.

d. Consolidatie Mainframe
De bestaande mainframe omgeving, in gebruik voor de Thesaurie (geïnstalleerd in
de gebouwen van de Thesaurie), is aan vervanging toe.
In het kader van de consolidatie en centralisatie is het aangewezen om de
toepassingen van de Thesaurie te consolideren op het bestaande mainframe
platform geïnstalleerd binnen het datacenter in het North Galaxy complex.
Deze consolidatie (en integratie) biedt een aantal belangrijke voordelen zoals het
gebruik van de bestaande fundamenten (ATLAS) met de bijhorende functionaliteiten
zoals de Tape Virtualization, de opname binnen de standaard operationele
procedures of de integratie binnen het Disaster Recovery Plan.
Projecten 2006
De consolidatie van de toepassingen van de Thesaurie binnen het bestaande
mainframe platform, geïnstalleerd in het datacenter, is voorzien in het ICT-plan 2006.
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e. Document Output Management
Door de mainframetoepassingen van de entiteit Thesaurie worden heel wat
documenten afgedrukt, die steeds vaker ook via elektronische weg kunnen worden
verstuurd en afgehandeld.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in een studie en vervolgens de realisatie van de mogelijkheid om
mainframe documenten beschikbaar te stellen in pdf formaat en ze vervolgens
elektronisch te versturen naar bij voorbeeld e-mail adressen (op basis van de
fundamenten – Dorothée – van de FOD Financiën).

f. Voorstudie : modernisering CDVU
De BPR Coperfin 3 heeft de noodzaak tot modernisering van de sector betalingen
van salarissen en pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven aangeduid.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is de studie voorzien omtrent de functionele situering en rol van
het CDVU en de verwante ICT-behoeften waaronder de toepassing voor het beheer
van de Human Resources voor de sector betalingen van salarissen en pensioenen.
De resultaten van deze studie zullen in voorkomend geval worden aangewend voor
de modernisering van deze toepassing in overeenstemming met de eHR-initiatieven
die op federaal niveau zullen genomen worden.

g. Integratie binnen STIMER
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.

h. Automatische verwerking van de DMFA aangifte
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 daarin de loon- en
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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.
Projecten 2006
Er wordt voorzien om het beheer van het verzenden van de diverse DMFA’s en het
ontvangen van de diverse (XML) berichten van de RSZ beter te structureren en de
verwerking ervan (verder) te automatiseren.

i. Beheer van de Solidaire borgstellingen
De bestaande toepassing voor de ondersteuning van het beheer van de solidaire
borgstellingen is reeds ruim 25 jaar in gebruik. Zowel het platform waarop deze
toepassing is ontwikkeld als de functionaliteiten zelf van de toepassing
beantwoorden niet meer volledig aan de huidige behoeften.
In het kader van het project ‘Acces on-line’ (zie hoger) is de modernisering van de
beheerstoepassing, gericht naar de interne gebruiker, opgestart.
Projecten 2006
De ontwikkeling van de toepassing is reeds ver gevorderd. In het ICT-plan wordt de
afwerking van de toepassing en de volledige ingebruikname voorzien in 2006.
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Deel 7: De stafdiensten
In dit gedeelte worden de specifieke projecten beschreven voorzien in functie van de
klanten binnen de stafdiensten en ter ondersteuning van de goede werking en het
realiseren van de door hen vooropgestelde objectieven.

Figuur 13: organogram stafdiensten

1. Stafdienst Budget en Controle
a. Project Mississippi
Het Mississippi-project heeft de bedoeling tegen eind 2006 een systeem te
implementeren voor het meten van prestaties en het vergaren van strategische
informatie voor het management.
In 2005 werden bijkomende boordtabellen voor de fiscale entiteiten en de eerste
boordtabellen voor de stafdiensten gerealiseerd. De nodige basis voor de invoering
van een overkoepelende management cockpit werd ook gerealiseerd.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt er voorzien in de verdere uitbreiding van de boordtabellen
en van een geïntegreerde management cockpit.
Op technisch vlak beoogt men de evolutie naar sommige elementen van SAS9 en de
versterking van de bestaande server.
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Voortaan zullen de statistische aspecten van de verschillende toepassingen
(Workflow, TAXI, enz.) ontwikkeld worden binnen het project Mississippi.

b. Effectieve werktijd
Het behalen van vooropgestelde resultaten en de daartoe aangewende middelen
vormen een ondeelbaar geheel. Dit geldt zeker ook voor de personele middelen.
De correlatie tussen de behaalde resultaten ten overstaan van de verwante
operationele doelstellingen en de aangewende personele middelen wordt vandaag
nog niet overal systematisch opgevolgd. Het is de bedoeling om op een
gestructureerde en permanente basis het personeelsmodel te koppelen aan de
andere relevante kengetallen en maatstaven. Als voorbeeld vermelden we de
maatstaf voor de inning van belastingen ten overstaan van de mensen die hiermee
belast zijn.
Voor de berekening van de effectieve werktijd is het noodzakelijk de volledige ‘niet
productieve’ werktijd te kunnen ‘registreren’. Een aantal elementen van nietproductiviteit, zoals ziekte, vakantie, recuperatie en bloedgifte, zijn al beschikbaar
binnen de personeelstoepassingen. Er zijn evenwel ook andere oorzaken van nietproductiviteit zoals bijvoorbeeld opleidingen, vergaderingen, enz. die vandaag niet
binnen de personeelstoepassingen worden geregistreerd.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de ontwikkeling van de toepassing die toelaat om de nietproductieve tijd te registreren die mee de basis vormt voor de realisatie van de
boordtabellen ‘effectieve werktijd’. Er wordt hierbij o.a. vertrokken van het ‘selfservice’ model waarbij de medewerker deze informatie zelf kan registreren en
beheren.

c. Technische ondersteuning project Web-KBS
In 2005 werd een hulpboekhoudsysteem ontwikkeld dat o.a. toelaat om de
ingebrachte kredieten, bestellingen en facturen elektronisch op te volgen. De
toepassing web-KBS is sinds december 2005 operationeel.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning bij de ingebruikname van deze
toepassing, het uitwerken van de documentatie en de interne realisatie van
eventuele aanpassingen op vraag van de gebruikers.
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d. Technische evolutie BISFIN
Op termijn is het de bedoeling om BISFIN, het boekhoudsysteem dat reeds sedert de
jaren 1970 in gebruik is en waarin de begrotingsmiddelen, de vastleggingen en de
ordonnanceringen, gedetailleerd door de begrotings- en boekhouddienst worden
ingegeven en waarin alle gegevens te allen tijde kunnen geraadpleegd worden door
de verschillende gebruikers, te vervangen in lijn met de federale benadering terzake.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning om BISFIN op
termijn te migreren naar de fundamenten (ATLAS) dan wel naar een nieuw platform,
in lijn met de federale benadering.

2. Stafdienst Personeel en Organisatie
a. Ontwikkeling 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.
‘Blended Learning’ opleidingen (gecombineerde opleidingen waarbij e-learning en
klassieke cursussen worden geïntegreerd) rond specifieke thema’s, eigen aan de
FOD Financiën (bijvoorbeeld fiscaliteit), zijn momenteel in ontwikkeling.
Met deze troeven zal e-learning een aanvulling betekenen van de traditionele
opleidingen, gegeven in de Centra voor Beroepsopleiding (CBO) en de Nationale
School voor Fiscaliteit (NSF).
Het project loopt over 2 jaar (met mogelijkheid om tweemaal te verlengen met één
jaar). De ‘e-learning’ opleidingen kennen een immens succes en worden zonder
meer verder gezet: reeds 2.000 van de 4.000 potentiële kandidaten volgen of hebben
een opleiding gevolgd.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet de nodige technische ondersteuning.

b. Competentiebeheer
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Actueel worden de medewerkers ingezet/benoemd in graden en functies op basis
van statutaire regels, anciënniteiten en subjectieve vergelijking van geschiktheden
door verschillende colleges/comités.
Bij de operationalisering van de staf- en lijndiensten volgens de Coperfinplannen
zullen de medewerkers in de nieuwe functie worden ingezet op basis van de
overeenkomst tussen de competenties waarover de medewerker beschikt en de
competenties vereist voor 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.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de realisatie en ingebruikname van een toepassing ter
ondersteuning van het competentiemanagement in 2006 en dit via een algemene
offerteaanvraag.

c. 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 2006
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.

d. 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.
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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 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige technische ondersteuning om de bestaande
DB-PERS op termijn te migreren naar de fundamenten (ATLAS) dan wel naar een
nieuw platform, in lijn met de federale benadering.

e. 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 technologiën.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning opdat de stafdienst P&O de
nodige opleidingen op het juiste moment kan organiseren.

f. Uitbreiding van de technische opleidingscapaciteit
In het kader van de ingebruikname van de nieuwe geïntegreerde toepassingen
(PLDA, STIR, STIPAD en STIMER) zullen er telkens op korte tijd een belangrijk
aantal gebruikers moeten worden opgeleid (ongeveer 10.000 gebruikers).
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 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.
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g. Ondersteuning van de kennis bij ingebruikname
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 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning.

h. 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.
Zo snel mogelijk 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.
Ook voor een bredere toepassing van proces-ondersteunende toepassingen
(workflow en Dominique) is dit van primordiaal belang.
Projecten 2006
Op korte termijn 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.
Op middellange termijn voorziet de stafdienst ICT met behulp van het IDmanagement-project in de nodige ondersteuning voor de opbouw van een P&O
databank die geleidelijk en parallel met de operationalisering van de FOD Financiën
wordt uitgebouwd.

3. Dienst Studie en Documentatie
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a. Centrale bibliotheek
De centrale bibliotheek maakt gebruik van een software die niet meer beantwoordt
aan de huidige gebruikersvereisten. De huidige software werkt niet binnen het
intranet, wat snelle gerichte opzoekingen door de gebruikers onmogelijk maakt. Er
zijn geen statistieken aanwezig, het is evenmin mogelijk om reservaties te maken.
In 2004 werd de analyse verricht met betrekking tot de modernisering. De resultaten
van deze studie vormden de basis voor de offerte-aanvraag. Er is geopteerd voor
een onderhandelingsprocedure. Begin 2005 werd het lastenboek opgestuurd aan de
weerhouden kandidaten.
Projecten 2006
Het project voorziet in de implementatie van een nieuwe beheerstoepassing voor de
centrale bibliotheek. Het systeem zal worden uitgebreid met een systeem voor
barcodes. Een systeem voor beveiliging – ter bescherming tegen diefstal – zal
eveneens worden voorzien.

b. Elektronisch persoverzicht
De dienst studie en documentatie voorziet in het dagelijks persoverzicht. Dit
persoverzicht wordt manueel gemaakt en op papier gedistribueerd.
Het is de bedoeling om over te stappen op een elektronische verdeling.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de nodige ondersteuning voor de studie en eventuele realisatie
van een toepassing die de elektronische aanmaak en verspreiding langs intranet van
het persoverzicht mogelijk maakt.

4. Stafdienst Secretariaat en Logistiek
a. Facility Management
Vandaag zijn alle diensten van de FOD Financiën gehuisvest in ongeveer 500
gebouwen. Het Horizon 2010-2012 project heeft een belangrijke consolidatie tot doel
en beoogt het aantal gebouwen terug te brengen tot een 200-tal.
Met een beter beheer van de huidige en toekomstige gebouwen als doel werd een
Facility Management tool uitgekozen. Dit tool moet ons toelaten zeer binnenkort te
beschikken over betrouwbare gegevens die zowel door de FOD Financiën als door
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de Regie der Gebouwen op diverse niveaus kunnen geëxploiteerd worden. Dit moet
leiden tot een betere voldoening van de erin gehuisveste diensten.
Dit project moet zeer binnenkort starten met de hulp van een extern team dat de
toekomstige gebruikers zal leiden bij het gebruik van het tool opdat er zo snel
mogelijk resultaten kunnen worden uitgehaald.
Om zich te verzekeren van de goede werking van het tool zal gedurende drie
maanden een pilootproject opgestart worden. Op basis van de bekomen resultaten
zal het departement vervolgens de methode uitbreiden naar andere gebouwen.
Binnen de twee jaar moeten een honderdtal kwaliteitsvolle gebouwen, gelegen in
lokaliteiten voorzien in het plan Horizon 2010-12, geïntegreerd zijn in een databank.
Het eerste objectief blijft het vereenvoudigen van het beheer van deze gebouwen om
vervolgens de beschikbare ruimten optimaal te kunnen toebedelen en alzo een
grotere flexibiliteit van de beschikbare middelen te bereiken.
Zodra de resultaten overtuigend zijn zou het lastenboek, dat in gemeen overleg werd
uitgebracht door de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen, naar het voorbeeld
van deze laatste, kunnen uitgebreid worden naar andere Federale
Overheidsdiensten die interesse zouden vertonen voor dezelfde manier van werken.

Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in de nodige ondersteuning om het pilootproject tot een
goed einde te brengen in samenwerking met het projectteam dat aangesteld zal
worden door de stafdienst Secretariaat & Logistiek.
Zodra de resultaten van dit pilootproject voldoen aan de verwachtingen van het
departement, zal de stafdienst ICT dit tool blijven ondersteunen om aldus te kunnen
beschikken over gestructureerde informatie om het beheer van het netwerk te
kunnen verzekeren. Het IP-netwerk groeit immers meer en meer naar een
convergentie van spraak en data.

b. Project Hippocratus – overdracht van de zorggetuigschriften aan
de RIZIV
De bestaande productieomgeving voor de medische en paramedische
“getuigschriften van verstrekte hulp” moet dringend en noodzakelijk worden
gemoderniseerd.
Een opdracht voor het onderhoud van het bestaande materiaal (servers en
impactdrukkers) is in het tweede kwartaal 2005 toegewezen om de
overgangsperiode naar een meer fundamentele oplossing te verzekeren.
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Een algemene offerteaanvraag werd in 2005 voorbereid gericht op, in samenwerking
met de diensten van de RIZIV, het aanreiken van een stabiele en krachtige oplossing
die voldoening biedt aan de Gezondheidszorg.
Projecten 2006
De FOD Financiën blijft nauw samenwerken met de diensten van de RIZIV die vanaf
1 juli 2006 de productie van medische en paramedische getuigschriften overneemt.

5. Stafdienst Strategisch PMO
a. Quality control: geïntegreerde planning en kalenderbeheer
In het kader van het project ‘Quality Control’ toegewezen eind 2004, is er begonnen
met het opstellen van een geïntegreerde planning van de grote
ontwikkelingsprojecten (STIR,DW, STIPAD,ID Management en PLDA).
Het is hierbij de bedoeling om te beschikken over een hulpmiddel dat duidelijk de
relaties tussen etappes van de verschillende projecten aangeeft zodat de impact van
beslissingen binnen een welbepaald project op de algehele realisatie van Coperfin
kan worden bepaald.
Projecten 2006
De verdere uitbouw van de geïntegreerde planning wordt verder gezet en zal
eveneens de belangrijkste etappes van de operationaliseringsprojecten en de ICTfundamenten omvatten.
De geïntegreerde planning zal ook ondersteuning bieden bij de beslissing voor latere
investeringsfases.

b. Quality control: toepassing voor management monitoring
Een centrale monitoring tool ‘Coperfin dashboard’ wordt in het kader van het project
‘quality control’ ontwikkeld. Deze tool geeft een uniform zicht op de voortgang van de
realisatie van Coperfin (in het bijzonder op de voortgang van het in werking stellen
van de verschillende primaire processen gedefinieerd in het kader van de BPR).
Projecten 2006
De monitoring tool wordt progressief ter beschikking gesteld van het management (te
beginnen met de projecten STIR en STIPAD).
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c. Quality control: project monitoring
Het project ‘project monitoring’ omhelst een hulpmiddel om op geregelde tijdstippen
‘de gezondheidstoestand’ van de grote ontwikkelingsprojecten vast te stellen en op
te volgen.
Zoals de totaliteit van het project quality control wordt dit aspect in eerste lijn
opgevolgd door Strategisch PMO, in acht genomen de geleidelijke invulling van het
niveau PMO N-1.
Projecten 2006
Het volledige project quality control (dat ook een luik ‘ICT architectuur’ omvat) zal in
2006 worden afgewerkt met de overdracht van de kennis aan het team van
Strategisch PMO.
Er wordt voorzien in een (onderhandelde) uitbreiding van het project om in
voorkomend geval een beroep te kunnen doen op technische expertise ingeval er
zich specifieke problemen voordoen waarvoor de technische expertise in huis niet
beschikbaar is.

d. Ontwikkeling methodologie en hulpmiddelen projectbeheer
In het kader van het budget 2005, is de markt toegewezen betreffende de
implementatie van een standaard methodologie en de ondersteunende hulpmiddelen
voor het beheer van projecten. Het is de bedoeling om de PRINCE2-methodologie
en -hulpmiddelen organisatiebreed in te zetten.
Projecten 2006
Het is de bedoeling om de implementatie progressief te laten plaats vinden,
vertrekkende van wat reeds bestaat binnen het project quality control, op basis van
een pilootfase gedurende 9 maanden.
Op basis van de evaluatie van deze pilootfase, kan de FOD Financiën beslissen om
het project progressief uit te breiden – waarbij een periode van 5 jaar is
vooropgesteld – om uiteindelijk het niveau te bereiken in functie van de complexiteit
van de projecten.
Het project, dat toepasbaar wordt voor alle projecten binnen de FOD Financiën,
wordt gezamenlijk gestuurd door Strategisch PMO en de stafdienst ICT.
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Deel 8: Adaptieve en evolutieve maintenance
In het kader van de modernisering van de FOD Financiën staan heel wat nieuwe
ontwikkelingen op stapel.
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.

1. Patrimonium aan mainframe toepassingen
a. Uitbesteden toepassingsmaintenance
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 (zie verder).
Projecten 2006
Er wordt voorzien in een evaluatie en een eventuele openbare aanbesteding met het
oog op de uitbesteding van deze toepassingsmaintenance.

b. Interne medewerkers of speciale vaardigheden?
In 2003 heeft de FOD Financiën een aanbesteding gegund om de continuïteit van
zijn beheer en zijn dagdagelijkse activiteiten te verzekeren. De verschillende
projecten die de FOD Financiën de mogelijkheid zullen bieden om zijn
vooropgestelde strategische doelstellingen, zijn missie en visie ten volle te
realiseren, mogen in geen geval een bedreiging vormen voor de dagdagelijkse
activiteiten van de FOD.
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Momenteel loopt de assistentie van deze externe medewerkers ten einde; sommigen
van hen blijken tijdelijk onmisbaar voor de goede werking van de FOD Financiën.
Niettegenstaande de getroffen maatregelen moet de transitie worden beheerd, in
afwachting van de terbeschikkingstelling en de gepaste opleiding van het verwachte,
vaste, statutaire personeel.
Projecten 2006
Om de resterende elementen van de verschillende projecten (Effectisering, ICPC,
RDC, Dorothée, Kruispuntbank der Ondernemingen, enz.) te ontwikkelen en om de
kennisoverdracht te verzekeren naar het interne personeel van de FOD Financiën,
met het oog op de migratie van de toepassingen, wordt in het ICT-plan 2006
voorzien om externe medewerkers langer aan te houden voor een onbepaalde duur.

c. Migratie IDS2/Bull naar het Relational Data Center
De bestaande toepassingen op de Bull GCOS8 mainframe zijn ontwikkeld in Cobol
en maken gebruik van de (oude) IDS2 database.
In het kader van de modernisering van de FOD Financiën en de ingebruikname van
de nieuwe toepassingen is de toegang tot deze informatie vanuit andere (niet-cobol)
toepassingen aan de orde.
Het is o.a. daarom noodzakelijk om een migratie van de bestaande database naar de
fundamenten (DB2) van de FOD Financiën te realiseren, waarbij het de bedoeling is
dat zowel de bestaande mainframe als de nieuwe toepassingen deze gegevens
kunnen exploiteren.
Projecten 2006
In het ICT-plan is de studie en een pilootproject van de migratie van de bestaande
IDS2 DB naar de nieuwe RDC-standaard van de FOD Financiën voorzien.

2. Nieuwe ontwikkelingen
a. Uitbesteden maintenance
Het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het verzekeren van het onderhoud op
toepassingen zijn twee totaal verschillende activiteiten, die in fine ook andere
competenties vereisen. (Dit is derhalve één van de redenen waarom bij zowat alle
software producenten een onderscheid bestaat tussen de ontwikkelingsteams en de
ondersteuningteams.)

Federale Overheidsdienst Financiën

87

ICT Ondersteuningsplan 2006
De vele ontwikkelingsprojecten resulteren in een hoge bezettingsgraad van onze
mensen, die vooral bij de ontwikkeling van de nieuwe toepassingen een cruciale rol
te vervullen hebben. Voor een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen wordt
derhalve beroep gedaan op externe partijen waarbij de rol van de eigen
medewerkers meer gericht is op de opvolging.
Rekening houdend met de aan de stafdienst ICT ter beschikking gestelde
medewerkers (zowel ontwikkelaars van programma’s als leidinggevende functies) is
het aangewezen om het onderhoud van de nieuwe ontwikkelingen uit te besteden,
hetzij aan de externe partij die de ontwikkelingen heeft uitgevoerd hetzij aan een
gespecialiseerde derde partij.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt de mogelijkheid voor het uitbesteden van het onderhoud
onderzocht en worden in voorkomend geval de nodige stappen gezet.

b. Interne medewerkers of specifieke competenties?
Bij het merendeel van de nieuwe (interne) ontwikkelingen zijn externe medewerkers
betrokken om o.a. een antwoord te bieden aan het interne gebrek aan kennis en
vooral ook om over de mogelijkheid te beschikken om binnen de voorziene periode
de toepassingen te kunnen ontwikkelen.
Het is hierbij de bedoeling dat op het einde van hun contract de taken en activiteiten
worden overgenomen door interne medewerkers. Voor een aantal situaties, is het
noodzakelijk dat er een langere overbruggingsperiode wordt voorzien omwille van de
specifieke competenties van de persoon in kwestie en zijn cruciale rol binnen het
project.
Daarenboven is uit de studie inzake risicobeheer gebleken dat één van de grootste
risico’s het gebrek aan gekwalificeerd personeel betreft, o.a. voor het beheer van het
Dorothée platform dat van jaar tot jaar complexer zal worden, gezien de
technologische evolutie van de printwereld. Om de productie op korte en middellange
termijn te verzekeren en om de steeds toenemende technologische evolutie te
beheersen moet er een structurele oplossing komen. Op korte termijn is het
noodzakelijk om een bepaald aantal externe medewerkers aan te werven zodat de
productie kan worden verzekerd.
Binnen het RDC-project werd bij de aanbesteding voorzien in de levering van
software en diensten. De ramingen, gebaseerd op de in het Coperfin-plan
aangehaalde behoeften, berustten ook op de veronderstelling dat er bijkomend ICTpersoneel zou worden aangeworven voor de FOD Financiën en dat een deel van hen
zou worden toegewezen aan en opgeleid inzake DBA-functies.
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Deze aanwervingen zijn noch in 2004 noch in 2005 gerealiseerd waardoor de FOD
Financiën vanaf april 2006, indien de situatie niet verandert, niet meer zal beschikken
over Database Administrators. Deze functies zijn echter van cruciaal belang om de
goede werking van de informatiesystemen te verzekeren.

Projecten 2006
Er wordt voorzien in het afsluiten van een onderhandelingsprocedure om de nodige
speciale vaardigheden te verzekeren in het kader van het project Dorothée.
Er wordt tevens voorzien om het bestaande servicevolume te behouden binnen het
project RDC om de beschikbaarheid en veiligheid van de ICT van de FOD Financiën
te vrijwaren, rekening houdende met het groeiend aantal databases en met de
fundamentele en centrale rol van het RDC binnen de ICT-architectuur. Er wordt
hierbij tevens voorzien om te kunnen beschikken over een DBA-Architect, met
uitgebreide ervaring in DB2 en de andere ICT-domeinen (Unix, Java, J2EE, XML,
Web Services, Datawarehouse, multidimensionele analyse, …) die worden gebruikt
bij de FOD Financiën.

c. Ingrepen ingevolge onverwachte omstandigheden of
wijzigingen
Binnen de nieuwe ontwikkelingen kunnen onverwachte ingrepen of wijzigingen aan
de orde zijn, bijvoorbeeld om bepaalde technische problemen te omzeilen of om te
antwoorden op onvoorziene, gewijzigde, vragen van de gebruikers.
Het is niet altijd mogelijk om hierop binnen het voorzien kader een gepast antwoord
te geven, toch is het noodzakelijk dat deze ingrepen of wijzingen plaatsvinden.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de nodige middelen om in voorkomend geval op deze situaties
snel en flexibel een gepast antwoord te kunnen bieden.

3. Afstemmen op de fundamenten en standaarden
a. Deelname van de ontwikkelprojecten aan de in voege stelling van
de standaarden
De eerste grote toepassingen die ontwikkeld werden hebben zich contractueel
verbonden tot het respecteren van de standaarden van de FOD Financiën.
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Wanneer bepaalde standaarden nog niet ter beschikking waren of wanneer zich
nieuwe noden manifesteerden, hebben de betrokken firma’s geparticipeerd in de
ontwikkeling van deze ontbrekende standaarden. Dit viel echter buiten de scope van
hun oorspronkelijke opdracht.
Deze participatie zal het voorwerp uitmaken van een technisch (en niet een
functioneel) change request.
Hetzelfde geldt voor de assistentie bij de in productie stelling van sommige
toepassingen wanneer de dienst ICT-Operations hier niet toe in staat bleek hetzij bij
gebrek aan intern personeel hetzij bij gebrek aan technische documentatie hetzij om
een door de ontwikkelploeg opgelopen vertraging in te halen. Deze assistentie was in
die gevallen onmisbaar om dwingende data van in productie stelling te halen.
Projecten 2006
Binnen het ICT-plan 2006 wordt in het kader van de verschillende (ontwikkel-)
projecten voorzien in de nodige change requests ter ondersteuning van de
implementatie van nieuwe standaarden en van de verleende assistentie.

b. Aanpassingen aan de toepassingen ten gevolge van de wijzigingen
aan het framework en de gedeelde componenten
De nieuwe geïntegreerde toepassingen worden ontwikkeld, steunende op de
fundamenten en standaarden van de FOD Financiën. De bedoeling is om het geheel
van toepassingen te laten groeien tot een beheersbare en homogene ICT-omgeving.
De technologie van de onderliggende fundamenten evolueert, net zoals de definitie
van het totale framework beïnvloedt wordt door de behoeften en specifieke
kenmerken van de verschillende (nieuwe) projecten. Dit heeft tot gevolg dat de
fundamenten, de standaarden en het totale framework evolueren en wijzigen en dat
ook de hierop steunende toepassingen deze evoluties moeten volgen.
Projecten 2006
Indien de standaarden, het framework en de componenten evolueren, blijkt het soms
noodzakelijk bestaande toepassingen aan te passen om de betrouwbaarheid van het
informatiesysteem te behouden.
De nodige aandacht en ondersteuning zal hieraan verleend worden.
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Deel 9: Beveiliging en continuïteit
1. Continuiteitsplan
De beschikbaarheid van de informatie en de toepassingen staat voor de stafdienst
ICT voorop in de dienstverlening naar de klanten toe. In die zin zet de stafdienst 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.
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-bedrijfskritische processen.
Op basis van de bevindingen uit de kwetsbaarheids- en impact-analyse die in het
kader van de Disaster Recovery voorstudie werden gevoerd, beoogt het project de
definitie en implementatie van het Business Continuity Plan voor de FOD Financiën.
De markt werd eind 2005 toegewezen met het oog op de realisatie in 2006.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is de definitie en de start van de implementatie van het
business continuity plan opgenomen.

2. Operationaliseren 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 geopteerd om de disaster recovery
site onder te brengen in het datacenter van de vzw Egov, beheerd door de SMALS-
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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.
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 een stroompanne binnen de regio van het primair
datacenter de goede werking daarvan bedreigt.
Projecten 2006
In 2006 is de operationalisering van de disaster recovery uitwijksite voorzien. Deze
zal gefaseerd gebeuren:
-

voorbereiding van de verhuis, de inrichting van de uitwijksite en de
realisatie van de nodige tele- en datacommunicatie
eventuele aanpassing aan de systemen in functie van de opsplitsing (is
voor de meeste systemen reeds gebeurd)
de effectieve verhuis van de systemen vanaf het 2° kwartaal

De doelstelling is een volledige operationaliteit van de disaster recovery uitwijksite in
2007.

3. Tape virtualization
Binnen de dagdagelijkse beheeractiviteiten van een ICT-omgeving, zijn er veel
standaard repetitieve taken die mits de nodige infrastructuur en aangepaste
processen kunnen geautomatiseerd worden. Dit ontlast in belangrijke mate de
exploitatieteams en laat toe om de uitvoering ervan te optimaliseren.
Binnen de stafdienst ICT werd hieraan in het verleden reeds de nodige aandacht
besteed omdat het o.a. steeds moeilijker wordt om mensen aan te trekken voor de
functie van operator wanneer de huidige toegewijde ambtenaren-operatoren met
pensioen gaan.
Het verzekeren van betrouwbare back-ups is een belangrijk onderdeel om de
beschikbaarheid van de informatie te verzekeren. Tape virtualisatie is een
sleutelelement om de in het project Atlas voorziene tape library in gebruik te nemen
als unieke ‘tape device’ voor alle mainframes, om alzo de productie daadwerkelijk te
kunnen automatiseren. Ook de substantiële vermindering van het huidig aantal
cassettes (60.000) zal hiervan het rechtstreekse gevolg zijn.
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Eind 2005 werd de aanbesteding toegewezen voor de aanschaf van een tape
virtualisatie oplossing.
Projecten 2006
In het ICT-plan is de realisatie en ingebruikname van de tape virtualisatie software
voorzien in 2006.

4. Hernieuwen Firewall platform
De laatste jaren worden organisaties en bedrijven geconfronteerd met nieuwere en
vooral ook agressievere aanvallen van malafide software, hackers etc. Hierbij wordt
een sterke evolutie in het type bedreigingen waargenomen waarbij er een enorme
toename is van spyware, gericht op het onrechtmatig verkrijgen van toegang tot
informatie en informatiesystemen.
De technologie van beveiliging, waaronder het firewall platform dat de eigen
systemen moet beschermen tegen aanvallen van buitenaf en een cruciale rol vervult
binnen de beveiligingsstrategie, is dan ook de laatste jaren sterk geëvolueerd.
Het bestaande firewall platform van de FOD Financiën, in gebruik sinds 2002, heeft
tot op heden gezorgd voor een adequate beveiliging.
Door de sterke toename van het internet en email gebruik en ingevolge de
implementatie van de disaster recovery uitwijksite is het bestaande firewall platform
toe aan een uitbreiding en modernisering om de beveiligingsuitdagingen in de
toekomst aan te kunnen.
Projecten 2006
In het ICT-plan is de openbare aanbesteding voorzien voor de implementatie van
een aangepast en evolutief firewall platform, met het oog op de toewijzing in de
tweede helft van 2006 en de implementatie in 2007.

5. Dienstverlening buiten de kantooruren
Business Continuity beoogt het maximaal beschikbaar zijn van de systemen en de
informatie. E-government beoogt een dienstverlening op de momenten die de burger
het best passen. Dit betekent dat de systemen ook ’s avonds of in de weekends
moeten beschikbaar zijn.
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Een geautomatiseerd beheer draagt hierin reeds bij door bepaalde administratieve
taken te optimaliseren en uit te voeren op die momenten die tot de minste
onderbreking aanleiding kunnen geven, zoals ’s nachts.
Het blijft echter noodzakelijk dat op ieder ogenblik het nodige toezicht gebeurt over
de goede uitvoering van deze taken, evenals op de beschikbaarheid van de
systemen. Deze opvolging kan geenszins op ieder moment door operatoren
gebeuren. Een geautomatiseerd toezicht dat de nodige alarmsignalen geeft bij
eventuele storing of fout is noodzakelijk om een 24 uur/dag – 7 dagen/week
dienstverlening te kunnen verzekeren.
Projecten 2006
In 2005 is begonnen met de invoering van een geautomatiseerd monitoringsysteem
dat toelaat de ICT-infrastructuur 24uur/dag en 7dagen/week op te volgen. De verdere
realisatie en invoering is gepland in 2006.
Er zal naar synergie gezocht worden met het team van de VZW Smalls, die deze
opdracht reeds vervult voor het eigen datacentrum (dat dienst doet als DRS voor de
FOD Financiën – zie hoger).
Er wordt tevens voorzien in de aanschaf van de nodige werkmiddelen (GSM,
draagbare computers, VPN, …) voor de medewerkers belast met de 24/24-7/7
support.

6. Invoeren van de aanbevelingen van de veiligheidsaudit
In het kader van de studie rond disaster recovery is een veiligheidsaudit van het
datacenter uitgevoerd. Deze heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd, zowel op
het vlak van actieve als passieve beveiliging.
Een tweede audit werd uitgevoerd door de firma, die belast is met het onderhoud van
het North Galaxy complex.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet de invoering van de aanbevelingen uit deze 2
veiligheidsaudits in 2006 en dit in samenwerking met de Regie der Gebouwen voor
alle aspecten inzake infrastructuur (elektriciteit, HVAC, redundante wateraanvoer,
enz.).

7. Ter beschikking stellen van het data center aan derde partijen
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Het nieuwe datacenter in het North-Galaxy complex is een modern, veilig en vooral
ook efficiënt datacenter dat aan de huidige gangbare normen, voorschriften en
procedures voldoet. De centralisatie en consolidatie van systemen, de nieuwe
werkmethodes, de flexibele infrastructuur, … dragen bij tot een sterke normalisering.
De FOD Financiën ontvangt van andere overheidsinstellingen, waaronder Fedict, de
FOD Justitie en Belnet de vraag of er binnen het datacenter capaciteit beschikbaar is
of kan worden gesteld o.a. in het kader van de business continuity strategie van deze
instellingen.
Projecten 2006
In het licht van wederzijdse betrekkingen en synergie tussen de openbare diensten
zal de FOD Financiën, in het kader van de samenwerking binnen de vzw Egov (zie
ook hoger – disaster recovery uitwijksite) ruimte in het datacenter ter beschikking
stellen van andere leden van de vzw Egov.
Er wordt voorzien in de nodige aanpassingen van het datacenter (verhuis van
sommige machines, aanpassingen aan meubilair, …) om de ter beschikking stelling
op een veilige manier mogelijk te maken. Er wordt met de betrokken partijen een
éénduidige overeenkomst (SLA) opgesteld.

8. Continuïteitsplan DOROTHEE
De digitale output management en printshop Dorothée vormt een fundamentele pijler
binnen de ICT-infrastructuur van de FOD Financiën. De centrale printshop verwerkt
op jaarbasis ruim 120.000.000 pagina’s en is cruciaal in de dienstverlening aan de
burgers en bedrijven.
Het is dan ook noodzakelijk om de beschikbaarheid van de centrale printshop te
verzekeren.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is de studie van een continuïteitsplan voor de centrale
printshop, de keuze van de meest optimale oplossing en de start van de realisatie
ervan voorzien.

9. Strategie voor het blokkeren van SPAM
Steeds vaker worden medewerkers binnen de FOD Financiën ‘bestookt’ met SPAM,
ongevraagde en meestal ook ongewenste e-mail die meestal reclameboodschappen
bevatten. SPAM is echter een enigszins subjectief gegeven en dus vrij ingewikkeld
om te detecteren door een computerprogramma. Sommige spammers gebruiken
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daarenboven een tussenliggende mailer om hun eigen identiteit te verbergen en dus
moeilijker gedetecteerd te worden, men noemt dit spam-relay.
SPAM heeft niet alleen een impact op de omvang van de elektronische postbussen,
de verloren tijd van iedere betrokkenen bij het verwijderen van deze mails uit zijn
inbox, maar heeft ook een belangrijke impact op de bezetting van het netwerk en de
omvang van bijvoorbeeld de back-ups.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in 2006 de uitwerking en operationalisering van een
gerichte strategie voor het blokkeren van SPAM. Het is hierbij de bedoeling om de
SPAM mails zoveel als mogelijk te blokkeren vooraleer deze het netwerk van de
FOD Financiën bereiken.

10.

Gerichte veiligheidsaudit ‘indringing en kwaadwilligheid’

Binnen ons veiligheidsbeleid staan een 3-tal aspecten centraal:
-

het waarborgen van de integriteit van de informatie &
informatiesystemen,
het respecteren en waarborgen van de confidentialiteit van de
informatie,
het
streven
naar
optimale
beschikbaarheid
van
de
informatie(systemen).

De grootste bedreiging wordt hierbij gevormd door externe aanvallen (hackers,
spyware, virussen, Trojaanse paarden, …).
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is een gerichte veiligheidsaudit, met de services aangeboden
door Fedict, voorzien om de bestaande risico’s te identificeren en gepaste
maatregelen uit te werken.
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Deel 10: Fundamenten en ICT-ondersteuning
1. Infrastructuur materieel
a. Realisatie platform wettelijke archivering
Het project D&RMC heeft in fine tot doel een gemeenschappelijk softwareplatform
als basis voor alle ontwikkelingsactiviteiten waarvoor gebruik moet worden gemaakt
van een systeem voor document- en recordbeheer.
Het D&RMC zal als ‘dienstverlener’ handelen ten opzichte van de verschillende
administraties en vormt in die zin op termijn een belangrijke pijler binnen de centrale
infrastructuur voor de FOD Financiën.
De
technologische
en
architecturale
samenhang
met
de
lopende
moderniseringsprojecten, waaronder het ATLAS-project of het RDC, moet hierbij
gewaarborgd worden.
Het toekomstige D&RMC moet invulling geven aan de verschillende behoeften op
het vlak van document, archief en procesbeheer en beantwoorden aan de geldende
bepalingen voor wettelijke archivering.
Eind 2005 werd het bijzonder lastenboek gepubliceerd met het oog op de aanschaf
van de nodige hard- en software voor de implementatie van een strategie rond
wettelijke archivering.
Projecten 2006
De markt is begin januari 2006 toegewezen met het oog op de realisatie in 2006.

b. Versterken basis platform ATLAS
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
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•

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 is een eerste uitbreiding van het
platform gerealiseerd in functie van o.a. het project Datawarehouse en Paperless
Douane.
Projecten 2006
Ook in 2006 moet worden voorzien in de verdere uitbreiding van het basisplatform in
functie van de nieuwe toepassingen, waaronder het D&RMC, en de uitbreiding van
de geïntegreerde toepassingen STIR, STIPAD, …

c. Versterken en uitbreiden functionaliteiten DOROTHEE
Het Dorothée-project (data-output) 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.
In de loop van 2004 werd de nieuwe printshop geïnstalleerd in het gebouw Diamant
Boart, werden de machines getest en opgestart en werden de bestaande hoge
volume printers en naverwerkingsmachines overgebracht naar dit gebouw.
In 2005 is de conversie en de productie van verschillende documenten van start
gegaan. Momenteel behandelt Dorothée reeds ruim 120.000.000 pagina’s.
Projecten 2006
Dorothée levert de uitgaande briefwisseling voorgesorteerd af aan De Post met een
gevoelige vermindering van de portkosten tot gevolg. De Post schakelt eerstdaags
over op het nieuwe GeoRoute 2 systeem. Er wordt voorzien om de Dorothée
omgeving uit te breiden om hierop soepel in te spelen.

d. Project PRINT ON DEMAND – centralisatie individuele afdrukken
Vandaag verstuurt de FOD Financiën een massa documenten die worden
aangevraagd door de burger of de bedrijven via de regionale kantoren en de
buitendiensten.
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Deze werkwijze resulteert in een belangrijk kostenplaatje, o.a. omwille van de eerder
dure printkosten, de manuele behandeling en de portkosten. Daarenboven is de
opvolging van de aanvraag en het document beperkt.
Om enerzijds de traceerbaarheid van het document (is het verstuurd of niet) te
verhogen en anderzijds de kosten te optimaliseren is het aangewezen om ook voor
deze verzending gebruik te maken van de infrastructuur van de centrale printshop
Dorothée.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aanschaf en ingebruikstelling van een softwareoplossing die
de nodige ondersteuning biedt om ook deze individuele afdrukken te behandelen
binnen de centrale printshop. Deze softwareoplossing moet zich volledig integreren
binnen de bestaande infrastructuur en aansluiten op het gebruikte softwareplatform
binnen Dorothée.

e. Consolidatie mainframe en gedistribueerde servers
De technologische evolutie van de voorbije jaren heeft de aanzet gegeven tot een
tendens van consolidering van voordien gedistribueerde servers en het centraliseren
van toepassingen op dezelfde machines.
Het is daarbij de bedoeling de flexibiliteit te verhogen, de administratie- en
onderhoudskosten te drukken en de beschikbare middelen beter te exploiteren.
De stafdienst ICT heeft deze evolutie met aandacht gevolgd en is de voorbije jaren
gestart om een aantal consolidaties door te voeren. Hierbij wordt zowel gewerkt aan
locatieconsolidatie, door de verschillende servers samen te brengen binnen het
datacenter met o.a. een betere beveiliging tot gevolg, maar is ook fysieke
consolidatie toegepast waarbij verschillende toepassingen gecentraliseerd zijn op
één server.
Projecten 2006
In 2006 wordt verder gewerkt aan de (optimalisatie van de) consolidatie van de
mainframe en de gedistribueerde servers. (zie ook hoger)
Er wordt tevens gestart met een pilootproject in het kader van Operating System
virtualisatie, met het oog op de optimalisatie van het gebruik van de capaciteit van de
beschikbare hardware.

f. Consolidatie UNIX/AIX servers
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De FOD Financiën beschikt over een belangrijk aantal 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
vergelijkbare 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)
het uitwerken van een geconsolideerde architectuur en de bijhorende
exploitatieprocedures

Projecten 2006
De resultaten van deze voorstudie vormen de basis voor de openbare aanbesteding
om de consolidatie naar de standaarden ATLAS en RDC mogelijk te maken.

g. Modernisering cel CPG
De cel CPG staat in voor ontvangst en verwerking van de diskettes en CD-Roms met
BTW klantenlijsten.
Het aantal ingediende diskettes of CD-Roms is de laatste jaren sterk gestegen met
een jaarlijkse piek van indienen rond 31/3.
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Figuur 14: groei elektronische klantenlijsten

De huidige werkwijze is omslachtig en traag en leidt tot systematische vertragingen
in de verwerking.
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Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de modernisering van de werking van de cel CPG
waarbij de uiteindelijke doelstelling de vervanging van het indienen via diskette of
CD-Rom door een internet gebaseerde oplossing is en dit in afwachting van de
veralgemening van het gebruik van de elektronische verzending door de BTWplichtigen.

h. Uitwisseling van massagegevens (beveiligde FTP)
Op regelmatige basis is er een noodzaak tot uitwisseling van (omvangrijke)
gegevensbestanden met externe partners (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse
Gemeenschap, het NIS of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid).
Vandaag gebeurt dit grotendeels op basis van de uitwisseling van cassettes en/of
tape, wat een omslachtige en arbeidsintensieve procedure is die niet langer past
binnen het concept van een geautomatiseerde uitvoering van de productie.
Projecten 2006
Binnen het ICT-plan wordt voorzien in de realisatie van een eenvoudige en
standaard manier om via een beveiligde verbinding op basis van FTP deze
uitwisseling te kunnen realiseren. (zie ook hoger)

i. Migratie platform mainframe BS2000
De Regionale Centra voor Informatieverwerking van de BTW werden opgericht in
een periode dat de centrale computers enerzijds en de netwerkverbindingen
anderzijds niet krachtig genoeg waren om de informatie vlot te verwerken en ter
beschikking te stellen. In 2004 werd reeds het regionale datacenter te Mechelen
overgenomen op de centrale BS2000 mainframe.
Projecten 2006
Begin 2006 zal ook de decentrale BS2000 omgeving te Namen worden overgezet
naar de centrale productieomgeving. Na deze laatste consolidatie zal de volledige
BTW-verwerking geconsolideerd zijn op de centrale productieomgeving.

j. Migratie platform WANG-VS
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Sinds 1987 vormen de WANG VS minicomputersystemen – 26 in totaal, verspreid
over 12 regionale computercentra – een belangrijk onderdeel van het Belconetnetwerk.
Eind 2001 werd het startsein gegeven voor de noodzakelijke vervanging van deze
oude WANG VS omgeving door nieuwe en toekomstgerichte systemen.
Projecten 2006
Sinds eind 2005 zijn het merendeel van de bestaande toepassingen gemigreerd. Een
aantal toepassingen, waaronder de toepassingen ‘bezwaarschriften’ en ‘preselectie’,
zullen in de loop van 2006 worden vervangen (in functie van de volledige
beschikbaarheid van de projecten workflow geschillen en datawarehouse). Hiermee
zal de migratie van de WANG VS systemen volledig gerealiseerd zijn.

2. Infrastructuur Netwerk
a. Kaderovereenkomst IP telefonie
Het ICT fundament voor IP telefonie gaat uit van een centrale oplossing. Elk gebouw
van het departement kan, mits installatie van de telefoons, aangesloten worden op
dit systeem.
In de loop van 2006 zal Belgacom stoppen met de ondersteuning van de zeer
verouderde analoge lijnen van het type ‘R2’ en deze lijnen vervangen door een
digitaal alternatief.
Een aantal gebouwen in gebruik door de FOD Financiën is momenteel aangesloten
op dit ouder type lijn en zal geconfronteerd worden met de overgang naar de nieuwe
digitale lijnen. De vervanging naar een digitale lijn heeft echter een impact op de
bestaande telefooncentrales die niet voorzien zijn voor de aansluiting op een digitale
lijn.
In plaats van zeer dure aanpassingen te voorzien aan de bestaande centrales, wordt
voor de installatie van IP telefoons, in lijn met de ICT-strategie van de FOD
Financiën, gekozen.
Het is belangrijk dat er een continue telefoondienst beschikbaar is, ook tijdens een
stroomonderbreking. Daarom is het aangewezen dat er voorzien wordt in een
noodstroomvoorziening zodat de telefoon via de datalijnen beschikbaar blijven bij
stroompanne. (zie verder)
De overschakeling naar IP telefonie noodzaakt dat de bestaande bekabeling in de
gebouwen toereikend is of in voorkomend geval aangepast moet worden. Een
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programma gericht op de modernisering van de bekabeling binnen de gebouwen in
gebruik door de FOD Financiën is reeds gepland. (zie verder)
Projecten 2006
Er wordt voorzien in het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aanschaf,
levering en onderhoud van de nodige infrastructuur (IP telefoons) om op termijn alle
gebouwen uit te rusten.

b. Infrastructuur werken op afstand via Internet
Telewerken kent, o.a. in het licht van de toenemende mobiliteitsproblematiek of het
gelijke kansenbeleid tussen mannen en vrouwen, de laatste jaren een sterke
toename, waarbij er steeds vaker geopteerd wordt voor een internet gebaseerde
oplossing.

Figuur 15: conclusies e-survey teleworking
Prof dr. M. Walrave – Universiteit van Antwerpen

Ook binnen de FOD Financiën kan telewerken via het internet een belangrijke
toegevoegde waarde betekenen; met name in het kader van de 24/7 dienstverlening
is de mogelijkheid voor het werken op afstand noodzakelijk om een efficiënte
oplossing te bieden. De doelstelling hierbij is de medewerkers toegang te kunnen
geven tot hun elektronische post, de toepassingen en/of systemen en de informatie.
Beveiliging vormt uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Het werken op basis van
een zogenaamd VPN (Virtual Private Network) wordt daarom voorop gesteld. Hierbij
wordt een ‘beveiligde tunnel’ gebouwd bovenop een publiek netwerk zoals internet.
Alles wat door de tunnel gaat, wordt met een encryptiealgoritme vergrendeld zodat
het onderweg niet onderschept of ontcijferd kan worden.
Daarnaast wordt er authenticatie toegepast om er zeker van te zijn dat degene die
gebruik maakt van het VPN daartoe gerechtigd is en ‘message integrity’, om te
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voorkomen dat berichten worden aangepast. Op deze manier kan een beveiligd
netwerk draaien over een in principe onveilig netwerk.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de realisatie van de VPN-omgeving. Er wordt hierbij
direct voorzien in de redundantie in het kader van de disaster recovery uitwijksite.

c. Aanbesteding netwerk WAN (spraak en data)
Het huidige netwerk is reeds verschillende jaren in dienst en werd in de loop van
2005 gerationaliseerd. Er dient immers steeds rekening gehouden te worden met
verhuizen en toepassingen die meer bandbreedte vragen.
Het project Horizon 2010-2012 beoogt een belangrijke vermindering wat het aantal
gebouwen betreft waarbij de medewerkers van de FOD Financiën uiteindelijk over
een 200-tal gebouwen zullen verspreid zijn. Deze consolidatie heeft een belangrijke
impact op de netwerkstructuur en de behoeften.
Anderzijds is de huidige gebruikte technologie enigszins verouderd en dient er zich
een aanpassing aan. Het contract voor de huidige WAN vervalt in 2007. Volgend op
de liberalisering van de telecommunicatiemarkt en het vervallen van de
monopoliepositie van Belgacom (zowel wat betreft spraak als data verkeer), lijkt het
ten zeerste aangewezen om de levering van telecommunicatiediensten openbaar
aan te besteden.
In 2005 is de studie van de behoeften op het vlak van dataverkeer (LAN en WAN) en
de evolutie daarvan toegewezen. De studie omvat tevens de behoeften op het vlak
van spraakverkeer (telefonie) zowel intern binnen de FOD Financiën als extern. De
noodzaak aan flexibiliteit speelt hierbij een belangrijke rol (gezien de evolutie van het
aantal gebouwen) waarbij een sterke vereenvoudiging van de topologie wordt
nagestreefd.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de afronding van de hogervermelde studie.
Op basis van de bevindingen uit de studie is voorzien in de openbare aanbesteding
met het oog op de toewijzing in 2006 en de volledige operationalisering vanaf 2007.

d. Verhoging van de transmissiesnelheid van het netwerk
Omwille van de regelmatige hergroepering van diensten en gebouwen naar één
locatie, omwille van de toename van het aantal toepassingen en de uitwisseling van
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elektronische documenten is een hogere transmissiesnelheid op het netwerk en op
de aansluiting van een aantal gebouwen noodzakelijk.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aansluiting, op basis van glasvezel, van een 75-tal
gebouwen.

e. Bekabelingprogramma voor de 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.
Projecten 2006
Er wordt voorzien in een globaal programma om de bekabeling in de gebouwen van
de FOD Financiën te moderniseren en aan te passen aan de behoeften.
Er
wordt
tevens
voorzien
in
de
aanschaf
van
de
benodigde
noodstroomvoorzieningen om de beschikbaarheid van het netwerk (en dus ook de IP
telefonie) te verzekeren bij stroompanne.

f. Ontwikkeling Fedman 2
Fedman, Federal Metropolitan Area Network - gebouwd in opdracht van Fedict,
verbindt de gebouwen van de federale administraties onderling met elkaar en met
het internet. Fedman is sinds 2002 in gebruik.
In februari 2005 heeft Fedict de opdracht toegekend aan Belnet voor het ontwerp, de
installatie en het beheer van het nieuwe netwerk Fedman 2.
Het nieuwe netwerk beoogt meer capaciteit ter beschikking te stellen en de
beschikbaarheid (redundantie) te verbeteren.
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Dit nieuwe netwerk zal op 1 maart 2006 operationeel zijn.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de nodige aanpassingen en ontwikkelingen in functie
van de aansluiting op Fedman 2.
Een netwerkknoop zal geïnstalleerd worden in het datacenter van North Galaxy.

g. Keuze van mobiele telecommunicatie operator
De vraag en de noodzaak naar mobiliteit neemt steeds meer toe, ook binnen de
werkmethodes van de FOD Financiën. Deze evolutie benadrukt de noodzaak aan
een betrouwbare partner voor de levering van krachtige en betrouwbare mobiele
data- & spraak- verbindingen.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt voorzien om, op basis van een marktraadpleging, de
keuze te maken van de mobiele telecommunicatie operator waarop de FOD
Financiën beroep zal doen om een toekomstgerichte en kosten efficiënte oplossing
met een hoge beschikbaarheid te leveren.

h. Uitbreiding LAN aanpassingen
De voorbije jaren zijn er in een aantal gebouwen reeds de nodige aanpassingen
gebeurd aan de ‘actieve ‘ LAN-apparatuur zoals hubs, switchen of routers.
Binnen een aantal gebouwen blijft de noodzaak om het lokale netwerk verder aan te
passen, o.a. in het kader van de nieuwe toepassingen en de nodige vervanging van
verouderde apparatuur.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt voorzien om de nog niet aangepaste apparatuur te
vervangen door moderne en aangepaste actieve componenten.
Daarnaast is er voorzien in een pilootproject, gericht op de evolutie naar draadloze
netwerken. Deze technologie kent een sterke opmars en wordt ook technologisch
performanter en betrouwbaarder.
Er wordt eveneens een test gepland om in sommige specifieke situaties de
bestaande elektriciteitsbekabeling te gebruiken voor de opbouw van een LAN.
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3. Infrastructuur geïntegreerde software
a. Implementatie Relational Data Center
Met de implementatie van het Relational Data Center heeft de FOD Financiën
geopteerd om ook op het vlak van relationele databases te evoluëren naar één
standaard en om bij elke nieuwe ontwikkeling te consolideren. Deze evolutie draagt
bij tot een effectiever en efficiënter beheer.
Het Relational Data Center voorziet in de basissoftware, de bijhorende en
aansluitende ontwikkeltools en beheerssoftware. Het Relational Data Center zal niet
alleen de relationele databank op zich vormen, maar omvat ook de nodige
dienstverlening voor de andere toepassingen, met inbegrip van gespecialiseerd
personeel voor het beheer en de administratie van de databanken die binnen het
platform worden opgebouwd.
Het Relational Data Center wordt volledig geïntegreerd binnen het basis ICT-platform
waarvan het overigens een onderdeel vormt.
Projecten 2006
In 2004 is gestart met de eerste fase van de operationalisering van het Relational
Data Center. Hierop is in 2005 verder gewerkt. In 2006 is de verdere implementatie
van het Relational Data Center voorzien, in functie van de nieuwe toepassingen die
erop steunen.

b. Ontwikkeling van het fundament Application Server
In 2003 werd het project CCFF, Communicatie Centrum van de Federale Fiscaliteit,
opgestart voor de creatie van een e-government platform voor de FOD Financiën. Dit
platform moet elektronische diensten aanbieden aan particulieren en bedrijven, maar
ook aan de eigen medewerkers en de collega’s van andere overheidsdiensten.
In de pilootprojecten is ook de kracht van dergelijk platform voor de integratie,
ontwikkeling en het beheer van applicaties aan bod gekomen. In acht genomen de
grote heterogeniteit van de verschillende toepassingen, biedt het platform een
belangrijke meerwaarde om als het ware een intelligente en integrerende bovenlaag
te vormen die transparant is voor de gebruiker, boven de bestaande legacysystemen.
Vanuit de initiële startpositie als communicatie-platform is het CCFF ondertussen
volledig geïntegreerd binnen de ICT-fundamenten en vormt het een strategische
keuze, zowel naar technologie, als naar werkwijze toe. Alle nieuwe toepassingen
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zullen in de CCFF-logica worden ingepast en tegelijk zullen ook oudere toepassingen
worden gemoderniseerd.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 is de uitbouw van een applicatie server platform voorzien die de
verdere uitbouw van het CCFF ondersteunt.

c. Publish en Subscribe
Zogenaamde ‘Publish en Subscribe’ functionaliteit biedt aan toepassingen de
mogelijkheid zich te ‘abonneren’ zodat bij wijziging van de beschikbare informatie
en/of documenten deze (of een bericht van wijziging) automatisch worden
toegestuurd.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt voorzien om de ‘Publish en Subscribe’ functionaliteit
binnen het CCFF-platform te ontwikkelen en vervolgens beschikbaar te stellen.

d. Communicatie tussen toepassingen
Binnen de verschillende (bestaande of nieuwe) toepassingen van de FOD Financiën
is er regelmatige interactie/communicatie aan de orde. Vandaag wordt deze
communicatie tussen de verschillende toepassingen telkens weer binnen ieder
project specifiek ontwikkeld.
Dit resulteert in een niet onbelangrijke problematiek van onderhoud in het licht van
de sterke evolutie waaraan de omgeving en de toepassingen onderhevig zijn.
Door gebruik te maken van een standaard ‘communicatiebus’, waarop de
verschillende toepassingen aansluiten, wordt niet alleen de ontwikkeling van de interapplicatieve communicatie eenvoudiger, want enkel gericht naar de standaard bus,
maar ook veel makkelijker in onderhoud.
Projecten 2006
In het ICT-plan is de ontwikkeling van een standaard, op web services gebaseerde,
interface-bus voorzien.

4. Monitoring, opvolging van performantie en stabiliteit
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a. Enterprise System Management – fase 2
Om diverse historische redenen is de huidige exploitatie van de informatiesystemen
van de FOD Financiën gebaseerd op een heterogeen geheel van
beheersinstrumenten met diverse prestatieniveaus en functiemogelijkheden.
Het project ‘Enterprise System Management’ beoogt de ingebruikname van
(geïntegreerde) tools voor het beheer en de exploitatie van de verschillende
computersystemen van de FOD Financiën. De markt werd eind 2004 toegewezen en
in 2005 geïmplementeerd.
De geïmplementeerde monitoring werd ondermeer met succes gebruikt voor het Taxon-Web project tijdens de indieningsperiode van de aangiften personenbelasting
aanslagjaar 2005.
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt de tweede fase opgestart die voorziet in de uitbreiding en
aanpassing van de omgeving in functie van de ingebruikname van de nieuwe
toepassingen (PLDA, STIR, STIPAD, VenSoc, …) en systemen.
De tweede fase voorziet eveneens in de opbouw van een volwaardige testomgeving
voor monitoring, de ontwikkeling van een API voor applicatie monitoring, de
uitbreiding van sommige licenties en de ondersteuning door gespecialiseerde
consultants.
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan een doorgedreven opleiding van de
operatoren die de alert afhandeling dienen uit te voeren.

b. Maatregelen voor performantie van de infrastructuur
In het verleden zijn er een aantal, niet onmiddellijk verklaarbare incidenten
opgetreden die een heropstart van het systeem noodzakelijk maakten.
Door een gemis aan krachtige diagnostische tools, kan de achterliggende oorzaak
niet altijd worden achterhaald.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de toekenning van volgende hulpmiddelen:
-

tools gericht op de analyse van de performantie van toepassingen,
tools gericht op de diagnose van problemen bij welbepaalde
gebruikersgroepen en/of gebruiksprofiel.
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c. Procedure voor ingebruikname van toepassingen
De ICT-omgeving van de FOD Financiën is in volle ontwikkeling en evolutie. Dat
betekent dat op zeer regelmatige basis nieuwe software beschikbaar komt en in
productie moet worden gezet. Door de nauwe aansluiting tussen de verschillende
projecten, kan het wijzigen van de versie van één welbepaalde software of platform,
consequenties hebben voor een aantal andere toepassingen.
Het is daarom belangrijk dat de ingebruikname op een gestructureerde wijze gebeurt
en waarbij alle betrokken partijen ook tijdig worden geïnformeerd.
Projecten 2006
Het ICT-plan voorziet in de definitie van de procedure en de realisatie van de
ondersteunende tool voor het beheer van het ‘in productie plaatsen’ van
toepassingen. De publicatie en ‘automatische dispatching’ van de aangepaste
documentatie aan alle betrokken partijen maakt hier deel van uit. De tool staat tevens
in voor de aanpassing van de gerelateerde statistiek.

d. Project CAPPA – stabilisatie van informatiesysteem
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, …
Projecten 2006
In het ICT-plan is het uitwerken en realiseren van een actieplan voor het verbeteren
van de performantie en beschikbaarheid (CCFF/Atlas Action Program for
Performance and Availibility) voorzien.

e. Automatisering van de productie
Op de bestaande BULL CGOS8 omgeving is er een Job-scheduler geïnstalleerd die
automatisch een aantal taken of activiteiten kan opstarten of beëindigen. Ook op de
Unix en Windows systemen is er behoefte om de productie te automatiseren.
Projecten 2006
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Er wordt voorzien in de ingebruikname van een enterprise-wide jobscheduler die
over de verschillende platformen heen taken en activiteiten kan beheren, opstarten of
afsluiten. Deze jobscheduler zal verder worden geïntegreerd binnen de Enterprise
Monitoring console om een adequate opvolging te verzekeren.

f. Virtualisatie operating systemen
Operating System virtualisatie laat toe om op een zelfde hardware platform
verschillende systemen met het gebruik van een verschillend operating systeem te
‘simuleren’.
In het kader van fysieke server consolidatie, biedt dit bijkomende mogelijkheden
omdat het uiteindelijke server platform multi-functioneel kan worden ingezet en de
vervanging van verschillende soorten servers door één type mogelijk maakt.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de aanschaf van OS-virtualisatietools om op basis van
de virtualisatie van de operating systemen de verdere consolidatie en normalisering
van de serverplatformen mogelijk te maken.

g. Boordtabellen JUST IN TIME (JIT)
In een organisatie die ingrijpend hervormd wordt moet er een evenwicht gevonden
worden tussen het lanceren van moderniseringsprojecten en het bewaren van de
continuïteit van de dagelijkse werking.
Projecten 2006
Het Directiecomité heeft het project JUST IN TIME gelanceerd om er over te waken
dat de diensten van de FOD Financiën binnen de wettelijke en reglementaire
termijnen geleverd worden. Eén van de beoogde objectieven is het behoud en de
verbetering van het imago ten opzichte van de verwachtingen van de externe
klanten, de burgers en de ondernemingen
Het doel is te vermijden dat onze organisatie negatief in de pers komt maar ook dat
onze positieve realisaties benadrukt worden.
Deze boordtabellen moeten de Directie Performantiemanagement (DPM) toelaten
onmiddellijk de nodige acties te ondernemen in overleg met de betrokken
operationele entiteiten.
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De stafdienst ICT zal in deze context informatie verstrekken over de beschikbaarheid
van de e-Government applicaties (TOW, Edivat, Scanfin, CCN/CSI, VIES, NCTS) en
zal er over waken de toestand te verbeteren indien nodig (zie verder).

5. Architectuur, strategie, methoden en standaarden

a. Project SupDev - Ondersteuning bij toepassingsontwikkeling
In 2004 is het project ‘ondersteuning bij ontwikkeling’ opgestart als antwoord op de
bestaande situatie waarbij er geen uniforme aanpak of hulpmiddelen voor applicatieontwikkeling bestonden binnen de FOD Financiën.
Het project voorziet in het vastleggen en in de implementatie van een
gemeenschappelijke basislaag inzake methodologie voor alle toekomstige
ontwikkelingen binnen de FOD Financiën. Tegelijk is ook de aankoop en de
implementatie voorzien van de daartoe vereiste informaticatools.
Het project zal ook bijdragen tot de standaardisering van de relaties die de stafdienst
ICT heeft met de lijnfuncties, ondermeer met het oog op de formalisering van de
functionele analyses (gebruik van UML).
In 2004 werd een markt uitgeschreven voor de aanschaf van de
ontwikkelingsomgeving en de hulpmiddelen die de basis vormen voor de
methodologische basislaag. Deze markt is in 2005 toegewezen.
Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in 2 pilootprojecten die gebruik maken van SupDev:
Vervanging van de microfiches kadastrale legger
Voor de geautoriseerde gebruikers van de FOD Financiën, de steden en de
gemeenten en voor de voorzitters van de Polders en Wateringen wordt het
ontvangen van microfiches van de kadastrale legger vervangen door het ter
beschikking stellen van een webapplicatie die de on-line consultatie van deze
gegevens toelaat.
E-schuld
Een webtoepassing zal toelaten een attest te bekomen inzake het ontbreken van
fiscale schulden. De exacte perimeter van het project wordt thans gedefinieerd.
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b. Keuze van ontwikkelstandaarden Intranet en Internet
Het in 2003 opgestarte project CCFF is uitgegroeid tot het huidige basisplatform voor
de FOD Financiën voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen (zie ook hoger).
Nieuwe toepassingen worden in principe ontwikkeld in lijn met de CCFF logica.
In de ICT-wereld (en vooral voor het internet) ontstaan en groeien echter steeds
nieuwe de facto standaarden en dit meestal op basis van producten waar nieuw
gerecruteerde en pas afgestudeerde medewerkers ten zeerste mee vertrouwd zijn.
Dit geldt voor tools voor het ontwerpen van websites (zoals Dreamweaver), tools
voor de ontwikkeling van programma’s (zoals PhP), tools voor de opslag van de
gegevens (zoals MySQL), enz.
We mogen niet blind zijn voor deze ontwikkelingen en zeker niet afkerig zijn van
nieuwe inzichten.
Projecten 2006
De (interne en externe) gebruiker krijgt via de CCFF omgeving toegang tot alle voor
hem noodzakelijke toepassingen en informatie, maar, met behoud van een uniforme
aanpak, zal er bekeken worden in hoeverre andere (huidige en toekomstige)
standaarden kunnen toegelaten en geïntegreerd worden.

c. Ontwikkeling ITIL methodologie
Het in 2004 gestarte project heeft een dubbele doelstelling:
•

•

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.

Het fundament van deze nieuwe methodologische basislaag zal worden gevormd
door ITIL, een gestructureerde omkadering van ‘best practices’ voor de levering en
ondersteuning van informaticadiensten in 24 domeinen, onder meer helpdesk,
probleembeheer, beheer van updates en verspreiding van software.
Eind juni 2004 is het lastenboek verschenen. De markt werd eind 2004 toegewezen.
In 2005 is begonnen met de definitie van de standaarden voor de FOD Financiën op
basis van de ITIL-methodologie, de aanschaf en ingebruikname van de nodige
hulpmiddelen en de invoering van de nieuw gedefinieerde methodologie.
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Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in de verdere definitie van standaarden en de bredere
invoering van de methodologie o.a. in het kader van ‘Incident Management’ (gericht
op het snel terug operationeel zijn bij een incident of probleem).
Hierbij wordt de uitbreiding naar ‘Problem Management’ (gericht op het voorkomen
van het heroptreden van een incident door de oorzaak van het probleem ‘permanent’
op te lossen) beschouwd.
Een bijzonder lastenkohier wordt opgemaakt door de afdelingen ICT Operations en
ICT Clients.

d. Technologische informatie
In het kader van bijvoorbeeld openbare aanbestedingen en/of het ontwikkelen van
strategieën rond specifieke technologieën is het voor de betrokken medewerkers
belangrijk om te beschikken over voldoende en vooral objectieve technische
informatie.
Deze informatie moet ook toelaten een beter oordeel te vellen en dus ook de juiste
kwalificatie van de ingediende offertes mogelijk maken.
De stafdienst ICT heeft in het verleden hiervoor reeds een beroep gedaan op een
aantal gekende industrieanalisten en/of experten.
Projecten 2006
In het ICT-plan is de openbare aanbesteding met het oog op het afsluiten van een
meerjarige raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van technologische
informatie of expertise voorzien.

e. Document Open Format – Open Source toepassingen
Sinds enkele jaren is de opkomst van ‘open source’ toepassingen een duidelijke
tendens en ook binnen de bureautica-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.
De stafdienst ICT volgt de ontwikkelingen op de voet en wenst in 2006 de nodige
ervaring op te bouwen. Vooral ook het gebruik van een open formaat (zoals het
OpenDocument XML-gebaseerd formaat ondersteund door OASIS) is een belangrijk
gegeven wat de uitwisselbaarheid van documenten vereenvoudigt.
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Projecten 2006
De stafdienst voorziet in een actieve deelname aan het door Fedict gedragen project
en plant een pilootproject Openoffice.org (zie hoger).
Daarenboven zullen alle nieuwe PC’s systematisch uitgerust worden met de browser
Firefox en met de e-mailtoepassing Thunderbird.

f. Web services
Steeds vaker gebeurt er een uitwisseling van informatie tussen de
informatiesystemen van de FOD Financiën, in functie van de verschillen entiteiten,
met externe partners. Met een aantal partners gebeurt deze uitwisseling op
regelmatige basis (zie ook hoger). Ten overstaan van een aantal partners betreft het
eerder éénmalige opvragingen.
Projecten 2006
Het project ‘Web services’ beoogt het verder uitbouwen van het CCFF platform tot
een ‘kruispuntbank van de FOD Financiën’ gericht naar gebruik door de externe,
geautoriseerde, partners.

g. Technical Master ICT plan
Het ‘Technical Master ICT-plan’ is een gestructureerde kwaliteitsopvolging op
technisch niveau van de volledige ICT-omgeving.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet de definitie en invoering van een ‘Technical Master ICTplan’.

6. Technologische opvolging en nieuwigheden
a. Instant messaging – integrated messaging
Instant Messaging is een benaming voor technologieën waarbij het de bedoeling is
dat berichten zo snel mogelijk worden overgebracht. Dit in contrast met e-mail waar
de snelheid van overbrengen minder belangrijk is. Steeds meer organisaties kiezen
voor het gebruik van 'Instant Messaging'. Via Instant Messaging zijn mensen in staat
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rechtstreeks in real-time met elkaar te 'communiceren in een interactieve omgeving'.
Instant Messaging vormt in die zin een belangrijke aanvulling op
communicatiemiddelen als telefoon en e-mail.
Instant messaging beoogt het verhogen van de bereikbaarheid van de medewerkers,
een verbetering van de reactiesnelheid van de organisatie en een gemakkelijkere
samenwerking en kennisuitwisseling tussen medewerkers.
Deze technologie kan een belangrijke meerwaarde brengen. Anderzijds kan het
ongecontroleerde gebruik van instant messaging ook leiden tot een lek in de
bescherming tegen aanvallen van buitenaf (virus, spyware, …).
De stafdienst ICT is in 2005 reeds gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden
en de eventuele meerwaarde van deze technologie.
Projecten 2006
Op basis van de bevindingen van de hogervermelde studie blijft de stafdienst ICT de
evolutie opvolgen.
Er zal een pilootproject opgestart worden om te analyseren hoe deze technologie op
een veilige manier kan worden aangewend om:
-

de dienstverlening aan de interne en externe klanten te verhogen
de interne medewerkers een platform te bieden voor een nauwe
samenwerking.

b. Interactieve TV (Tax-on-TV)
Digitale TV begint zijn weg te vinden naar de huiskamer. Niettegenstaande vandaag
het aantal gebruikers en de mogelijkheden of de toepassingen nog eerder beperkt
zijn, biedt interactieve TV naar de toekomst heel wat mogelijkheden.
Ook in het kader van e-government kan interactieve TV op termijn een belangrijke rol
spelen in het dichten van de zogenaamde ‘digitale kloof’ en dus alle lagen van de
bevolking betrekken binnen de digitale dienstverlening door de overheid.
Projecten 2006
Het streven van de FOD Financiën binnen multikanaalsdienstverlening is de burger
en bedrijven ten dienste te zijn via het communicatiekanaal dat voor hen het meest
geschikt is. In die zin wenst de stafdienst ICT ook inzake interactieve TV de evolutie
op te volgen en de mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande digitale
dienstverlening op termijn ook langs dit kanaal beschikbaar te stellen.
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c. Videoconferentie
Videoconferentie technologie is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Onder andere
dankzij de toegenomen bandbreedte en transmissiesnelheid is de kwaliteit en de
toepasbaarheid sterk toegenomen.
Videoconferentie laat toe een echte vergadering te organiseren met verschillende
sprekers die zich op tientallen, honderden kilometer afstand van elkaar bevinden
waarbij ze elkaar niet alleen kunnen horen maar ook kunnen zien wat heel wat
mogelijkheden biedt.
Deze functionaliteit kan ook voor de medewerkers van de FOD Financiën een
interessante meerwaarde bieden en lange en tijdrovende verplaatsingen uitsluiten.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet om in 2006 de mogelijkheden, consequenties en
toepasbaarheid van videoconferentie binnen de FOD Financiën te onderzoeken.

d. Video bewaking
Videobewaking staat sterk in de belangstelling en vormt meer en meer een belangrijk
element in een algehele beveiligingsstrategie. Deze techniek wordt meestal
toegepast in het kader van parlofonie, deurbeveiliging, inbraakbeveiliging,
gebeurtenisdetectie, etc.
IP videobewaking vormt de nieuwste evolutie en laat toe om videocamera’s
rechtstreeks aan te sluiten, via het IP-protocol, op het netwerk wat resulteert in
nieuwe mogelijkheden (o.a. bewaking op afstand).
Projecten 2006
Ook voor de FOD Financiën kan videobewaking een belangrijke toegevoegde
waarde bieden. Het ICT-plan 2006 voorziet in een proof of concept om de
technologische mogelijkheden en consequenties te onderzoeken en interessante
toepassingsgebieden voor de FOD Financiën te identificeren.

e. Evolutie naar IP v6
De meest recente versie van het IP-protocol, IP v6, raakt stilaan breder ingeburgerd.
Verscheidene operatoren zijn reeds in 2002 begonnen met de implementatie ervan
en ook in hardware zullen we in de toekomst vaker IP v6 ondersteuning aantreffen.
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IP v6 biedt een aantal belangrijke voordelen ten overstaan van het ondertussen toch
al 25 jaar oude IP v4, zoals een breder adressen bereik, belangrijke technische
verbeteringen (o.a. op het vlak van beveiliging), meer flexibele protocoluitbreidingen,
flexibeler en eenvoudiger beheer, …
Projecten 2006
In het ICT-plan 2006 wordt voorzien om een actieplan voor te bereiden met
betrekking tot de - op termijn - migratie naar IP v6. Hierbij zal worden onderzocht op
welke termijn de migratie aangewezen is, welke acties moeten worden voorzien, etc.

f. Studie archivering elektronische post
Elektronische post vormt een steeds belangrijker communicatiemedium dat zowel
voor informele als formele communicatie en informatie uitwisseling wordt gebruikt.
Ook voor de FOD Financiën is e-mail een bedrijfskritische toepassing.
Doordat e-mail ook steeds vaker gebruikt worden in meer formele aangelegenheden
is een aangepaste archiveringsstrategie duidelijk aan de orde. Het gaat hierbij niet
alleen over de archivering van de e-mail berichten zelf maar ook in grote mate van
de bijlagen. Het behoud van de relatie tussen de bijlage en het originele mailbericht
is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook ‘welke berichten moeten gearchiveerd
worden’ en vooral ook ‘hoe berichten kunnen terug gevonden worden of hun
integriteit verzekerd worden’ speelt hierin een rol.

Projecten 2006
In het ICT-plan is de definitie van een organisatiebrede archiveringsstrategie inzake
elektronische post voorzien.

g. Pilootproject PDA
Een PDA of Personal Digital Assistant is een klein draagbaar toestel dat computer-,
telefonie- en netwerkfuncties combineert en is eigenlijk de opvolger van de reeds
langere tijd beschikbare elektronische agenda’s.
Het grote voordeel van dergelijke PDA is dat men niet alleen gegevens kan
uitwisselen met de PC, maar vooral dat men op ieder ogenblik mobiele toegang heeft
tot bijvoorbeeld zijn elektronische post, agenda en zelfs internet of intranet
toepassingen. Er bestaat vandaag nog geen uitgesproken industriestandaard
niettegenstaande de technologie stabieler wordt en dus breed inzetbaar.
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Dit kan op termijn ook binnen de FOD Financiën een belangrijke meerwaarde
bieden, bijvoorbeeld in de communicatie met medewerkers op het terrein.
Projecten 2006
De stafdienst voorziet in 2006 een beperkt pilootproject om de bruikbaarheid,
technologische mogelijkheden en integreerbaarheid binnen de ICT-architectuur van
de FOD Financiën uit te testen.
Hierbij worden o.a. de medewerkers die deel uitmaken van de federale crisiscel in
aanmerking genomen omdat het gebruik van een PDA in crisissituaties aangewezen
is boven louter mobiele telefonie aangezien het de bereikbaarheid van deze
medewerkers verhoogt en de mogelijkheid biedt om permanent over de meest
accurate informatie te beschikken.

h. Biometrische identificatie

Beveiliging op basis van paswoorden, toegangscode of badges geeft geen sluitende
beveiligingsgarantie. Het risico op verlies, diefstal of mogelijke onzorgvuldigheid
vormt de zwakste schakel. Daarom wordt gezocht naar oplossingen om deze risico’s
uit te schakelen.
Combinatie van smartcard technologie (zoals e-ID) met biometrische identificatie (op
basis van vingerafdruk, irisscanning of gezichtsherkenning) vindt steeds vaker zijn
ingang bij de beveiliging van kritische plaatsen of informatie(systemen).
De Haven van Antwerpen nam begin 2005 een dergelijk systeem in gebruik om de
toegang tot de verschillende terminals te beveiligen.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet om de mogelijkheden en de toepasbaarheid van
biometrische identificatie uit te testen en in voorkomend geval een pilootproject te
realiseren met het oog op de toepassing ervan voor de beveiliging van de meest
kritische omgevingen (bijvoorbeeld datacenter).

i. Methodologie en ondersteuning bij informatica audits

Forensische informatica audits zijn zeer delicate operaties omdat men in staat moet
zijn digitale gegevens te verkrijgen en te analyseren zonder de data zelf te wijzigen
en dus te besmetten. Dit geldt evenzeer voor de metadata (de data over de data).
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Een eenvoudig voorbeeld: een bestand enkel maar aanklikken in Windows
Verkenner is al voldoende om de informatie “Datum laatste toegang” te wijzigen en
aldus de metadata te corrumperen.
De audit moet onbetwistbare en bewijskrachtige feiten vaststellen die de toets van de
rechtbank kunnen weerstaan.
Projecten 2006
De stafdienst ICT volgt de ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld op en zal
tijdig de nodige stappen ondernemen om nieuwe inzichten en technieken kenbaar te
maken aan haar medewerkers.
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Deel 11: Human Resources en ICT organisatie
1. Invulling tweede lijns hierarchie
Binnen de Copernicus hervorming is beslist tot de oprichting van een stafdienst ICT
op het niveau N binnen elke Federale Overheidsdienst.
Het nieuwe organogram van de Stafdienst ICT voor de FOD Financiën is in het kader
van het BPR Coperfin 2 uitgewerkt.
Dit nieuwe organogram wordt progressief ingevoerd rekening houdende met de
nieuwe loopbanen op federaal vlak en het ritme van realisatie van Coperfin binnen
onze Dienst (operationalisering).
Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de leidinggevende functies.
Sinds de verhuizing naar North Galaxy (eind september 2004) werkt de stafdienst
ICT op basis van een functionele hergroepering. Deze gegroepeerde teams moeten
worden begeleid door vakbekwaam en formeel aangesteld leidinggevend personeel.
Dat is des te meer noodzakelijk daar de onderhavige nota opnieuw een aantal
implementeringsprojecten omvat naar aanleiding van de voorstudies. Met
inachtneming van deze projecten kan men stellen dat alle grote implementeringen
die gezamenlijk de basis van de modernisering van het werk bij de FOD Financiën
uitmaken, zullen zijn opgestart.
Deze leidinggevende functies zouden binnen de FOD moeten kunnen worden
ontwikkeld, niet in de vorm van gemandateerde functies, maar wel degelijk in de
vorm van functies die op de juiste waarde worden geschat binnen de nieuwe carrière
A. Ze zouden vervolgens zo snel mogelijk moeten worden toegewezen.
Projecten 2006
Voor 2006 staat de invulling van de hiërarchie van het tweede niveau voorop.

2. Aanwerving statutaire medewerkers ICT
De stafdienst ICT is geconfronteerd met een nijpend tekort aan informatici.
Het personeelsplan 2005 voorzag de aanwerving van 40 programmeurs en 29
informatici. Omwille van de laattijdige goedkeuring van het personeelsplan en de
recente afsluiting door Selor van de selectieprocedures zijn deze aanwervingen niet
in 2005 kunnen gebeuren en zijn ze nu pas in realisatiefase.
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Projecten 2006
Het personeelsplan 2006 voorziet in de aanwerving van 50 programmeurs en 20
informatici. Om tegemoet te komen aan de behoeften die in dit aanwervingsplan
worden vooropgesteld, zijn er nieuwe wervingsproeven noodzakelijk.

3. Delegatie van SMALS-MVM / eGOV medewerkers
De vzw Egov, waarvan de FOD Financiën stichtend lid is, heeft tot doel zijn leden
gespecialiseerd personeel ter beschikking te stellen en vormt de preferente partner
voor de stafdienst ICT. (zie ook hoger)

4. Jaarlijks opleidingsprogramma
De opleiding van onze interne medewerkers omtrent de nieuwe technologieën en
nieuwe standaarden, in het bijzonder de ICT-fundamenten, vormt een reële
uitdaging.
Het Coperfin plan is gebaseerd op volgende principes:
•
•

•

Initieel wordt beroep gedaan op een belangrijke groep externe
resources in het kader van de analyse en herontwikkeling van de
specifieke toepassingen
Op het einde van ieder project vindt de kennisoverdracht plaats naar de
eigen medewerkers van de FOD. Het is dus van groot belang tijdig te
beschikken over voldoende medewerkers, die in de nieuwe ICTtechnologieën opgeleid zijn, om deze kennisoverdracht te kunnen laten
plaats vinden
Het verdere onderhoud van de toepassingen gebeurt door de eigen
medewerkers.

Projecten 2006
Er wordt voorzien in de aanbesteding om de technische ICT opleidingsbehoeften
voor 2006 en 2007 af te dekken.

5. Heroriëntatie naar nieuwe technologiën
Voor een groot deel van onze medewerkers volstaat één specifieke opleiding in een
nieuwe programmeertaal of ontwikkelomgeving niet om een grondige kennis en
begrip te verzekeren van de nieuwe technologiën en fundamenten van de FOD
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Financiën. Het is noodzakelijk dat voor ieder individueel een heroriëntatieplan wordt
uitgewerkt in functie van zijn of haar toekomstige rol of functie.

Figuur 16: heroriënteringplan

Projecten 2006
Er wordt voorzien in een studie inzake de omschakeling van COBOL- naar JAVAprogrammeur en een eventuele aanbesteding om de technische ICT
heroriëntatiebehoeften voor 2006 en 2007 af te dekken.

6. Voorbereiding op de gevolgen van de leeftijdspiramide
Ook binnen de FOD Financiën staan we aan de vooravond van een heuse ‘papyboom’, waarbij het aantal ambtenaren die pensioengerechtigd zijn, zal in de
komende jaren sterk toenemen. Het aantal ambtenaren dat in 2006 gepensioneerd
wordt, is meer dan het dubbele in aantal dan 3 jaar geleden!
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Figuur 17: evolutie pensionering ambtenaren FOD Financiën

In recente studies wordt dan ook terecht gewezen op het risico van een heuse ‘brain
drain’ binnen de overheid. Ook binnen de stafdienst ICT bestaat dit risico.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in 2006 de eventuele consequenties van de aankomende
‘papy-boom’ te bepalen en de nodige maatregelen te definiëren om de gevolgen (o.a.
op het vlak van kennis en expertise verlies) te beperken.

7. Verbetering van de interne processen inzake het beheer
van overheidsopdrachten
De stafdienst ICT publiceert jaarlijks een groot aantal offerteaanvragen, zowel op het
vlak van de aanschaf van hardware en software, de ontwikkeling van specifieke
toepassingen als de levering van diensten. Deze gebeuren volgens het meest
aangepaste stramien, gaande van onderhandelingsprocedures tot openbare
aanbestedingen met Europese publicatie.
De administratieve aspecten bij een openbare aanbesteding zijn uitgebreid en de
voorbereiding en opvolging gebeurt dan ook meestal binnen een multidisciplinair
team.
Projecten 2006
De stafdienst ICT voorziet in 2006 de bestaande processen in het kader van het
beheer en de opvolging van openbare aanbestedingen te optimaliseren.
Hierop aansluitend is een pilootproject ‘collaboratief platform’ voorzien gericht op de
ondersteuning van deze verbeterde processen (zie ook hoger).
In de loop der jaren en na talrijke overheidsopdrachten blijkt het noodzakelijk om de
interne beheersprocedures van de overheidsopdrachten verder te blijven ontwikkelen
hierbij rekening houdend met vastgestelde zwakke punten.
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Dit gebeurt door constante verbetering van zowel de clausules die in de bijzondere
lastenboeken staan als van de interne beheersprocedure.
Deze verbetering van de procedures vertaalt zich in de praktijk door een betere
organisatie van de fase die de publicatie van het bijzonder lastenboek voorafgaat,
door een duidelijke definitie van de rol van de diverse deelnemers aan het proces en
door het oprichten van een “Prijscel”.
Tijdens de fase van voorbereiding van de publicatie van het bijzonder lastenboek
wordt meer betrokkenheid van de aanvrager voorzien en worden drie vergaderingen
georganiseerd voor de redactie van het lastenboek.
-

Tijdens de eerste vergadering (P1) stelt de aanvrager zijn project voor
aan de personen, belast met het opstellen van het bijzonder lastenboek
(projectleider ICT, Cel Openbare Aanbestedingen).

-

Tijdens de tweede vergadering (P2) geeft de projectleider , op basis van
zijn marktonderzoek, zijn visie van het project en zijn vooropgestelde
oplossing voor de realistatie. Voor deze vergadering dienen volgende
punten gerealiseerd te zijn:
o De gedetailleerde inhoudstafel van het technisch gedeelte
o De tekst van het technisch gedeelte (draft)
o De prijzentabel

-

Tijdens de derde vergadering (P3) worden de laatste correcties
aangebracht aan het bijzonder lastenboek dat vervolgens gevalideerd
wordt.

De “Prijscel» komt tussen op verschillende momenten in de procedure:
-

-

Tijdens het opstellen van het bijzonder lastenboek geeft zij een advies
over de inventaris van de prijzen opdat deze zou overeenstemmen met
de inhoud van het bijzonder lastenboek en opdat de geboden prijzen op
eenvoudige en gelijkwaardige wijze kunnen geëvalueerd worden.
Tijdens de evaluatie van de offertes voert zij de evaluatie van het
criterium «Prijs» uit.
Voorafgaand aan de toekenning verleent zij hulp bij het opstellen van de
bestelbon.

Als hulp bij de eigenlijke evaluatie werd een betere informatie van de leden van de
evaluatiecommissie voorzien door het invoeren van een facultatieve voorbereidende
vergadering voor de leden van de commissie indien deze niet betrokken waren bij
het opstellen van het bijzonder lastenboek.
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Deze volledige procedure werd opgenomen in een nieuwe gids ten behoeve van de
personen die betrokken zijn bij het uitwerken en bij het toekennen van een
overheidsopdracht.

8. Methodologische aanpak
In 2004 is begonnen met het project gericht op de implementatie van de ITIL
methodologie, een gestructureerde omkadering van ‘best practices’ voor de levering
en ondersteuning van informaticadiensten in 24 domeinen, binnen de stafdienst ICT.
In 2005 zijn de standaarden binnen de FOD Financiën gedefinieerd, zijn de nodige
hulpmiddelen in gebruik genomen en is de methodologie ingevoerd.
De ITIL methodologie richt zich in de eerste plaats op het operationele aspect.
Hieraan is CobiT, (Control Objectives for Information and related Technology) een
framework voor het gestructureerd - procesmatig - inrichten en beoordelen van een
IT-beheeromgeving, complementair en meer strategisch in zijn benadering.
De huidige editie van CobiT kent 318 beheersdoelstellingen, die zijn gerangschikt
naar vier beheerdomeinen:
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Figuur 18: COBIT proces schema

Projecten 2006
Het ICT-plan 2006 voorziet in het kader van de verdere professionalisering de studie
en (gefaseerde) introductie van de COBIT methodologie, in aansluiting op de ITIL en
CMMI methodologie.
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Deel 12: Ondersteuning aan de operationalisering
1. ICT ondersteuning bij verhuis van PC’s
Binnen het ICT-plan 2006 zijn de specifieke behoeften van de verschillende entiteiten
en stafdiensten in het kader van de operationalisering opgenomen.
We vermelden hier expliciet de ondersteuning bij de verhuis van PC’s. (zie ook
hoger).
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Bijlagen
1. Strategische principes van de Stafdienst ICT

a. 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

b. 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 entiteiten
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

c. 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

Federale Overheidsdienst Financiën

129

ICT Ondersteuningsplan 2006
verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd. Dialoog en samenwerking worden
mogelijk gemaakt door het inplannen van duidelijke structuren.

d. 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.

e. Maximale Synergie
De stafdienst ICT ijvert voor een maximale synergie bij algemene
ICT projecten.
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.

f. Projectmatig werken
De ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten en de verbetering van
bestaande ICT-diensten zal onder projectvorm gebeuren.
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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.

g. 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.

h. Herbruikbaarheid
De stafdienst ICT streeft naar een zo
herbruikbaarheid bij nieuwe ontwikkelingen.

groot

mogelijke

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 ICT-oplossingen 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.

i. 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.
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j. 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.

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 ICTarchitectuur van de FOD.
b. “Geïntegreerde verwerking”
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
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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)
• 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 tevredenheidsgevoel bij de burger
veroorzaken en een bewijs leveren van grotere efficiëntie (dalen van de
interactiekosten).
Dit tevredenheidsgevoel moet meer bepaald door de volgende elementen vergroot
worden:
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•
•
•
•
•
•

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 effciëntie zal concreet verhoogd worden door:
•
•

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”.
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e. “Case-study”
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”
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
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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.
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
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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.
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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