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1. Inleiding
De FOD Financiën heeft in de voorbije jaren grote inspanningen geleverd om op weg te gaan naar
een moderne en op de burger gerichte organisatie. Deze weg was moeilijk, en ondanks de
onmiskenbare inspanningen van velen, is het resultaat niet steeds voldoende zichtbaar. Toch werd
op veel domeinen al vooruitgang geboekt.
Wij hebben een strategie uitgetekend die ons moet toelaten om onze kernopdrachten steeds
eﬀectief en juist uit te voeren, met een optimale inzet van de middelen en binnen de concrete
termijnen.
Het strategisch plan 2012-2017 dat zich situeert tegen een achtergrond van de federalisering van een
aantal bevoegdheden en een context van steeds sneller wordende maatschappelijke verandering,
betekent geen breuk met het geïntegreerde managementplan van de vorige jaren. Het plaatst
daarentegen wel onze acties binnen het concrete kader van onze waarden en onze wettelijke
opdrachten. Deze acties moeten een correct antwoord bieden op de verwachtingen van de regering,
zoals deze uit het regeerakkoord en de jaarlijkse beleidsnota van de Minister van Financiën blijken.
Wij willen in de komende vijf jaar werken rond twee sporen: de herstructurering van het
departement en de verdere professionalisering van de organisatie.
Het voorliggend operationeel plan ’13 vormt in deze optiek een eerste concrete invulling van dit
tweesporenbeleid.

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

De “missie” van de FOD Financiën is beperkt tot de federale overheid behoudens bijzondere
wetgeving op supranationaal en regionaal niveau en draait dikwijls rond het delicate evenwicht
tussen de rechten van de burgers en ondernemingen en hun plichten jegens de gemeenschap en de
overheid.
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3. Onze visie
De Federale Overheidsdienst Financiën streeft ernaar de belastingen rechtvaardig en juist te innen,
dit betekent ervoor te zorgen dat elke belastingplichtige de belasting draagt die hij wettelijk
verschuldigd is. Niet meer, maar ook niet minder.
De FOD Financiën wil de uitdagingen opnemen van een modern bestuur dat evolueert met de
samenleving en met de economie en dat de evolutie van de informatieen
communicatietechnologieën op de voet volgt.
Uit blijvende zorg voor de openbare dienstverlening hanteert en waarborgt de FOD Financiën een
professionele en strikte methodiek op het vlak van zijn kernactiviteiten. Enerzijds door het
ontwikkelen van eﬃciëntere werkmethodes die meer rekening houden met de behoeften van
iedereen, anderzijds door een nieuwe bestuurscultuur op te bouwen die de medewerkers meer
ruimte geeft en tegelijkertijd meer beroep doet op hun verantwoordelijkheid.
Het slagen in deze opdracht hangt af van het vermogen om onze medewerkers die doelstellingen
inzake kwaliteit en dienstverlening te doen nastreven, inzonderheid door onze ambtenaren
voortdurend te laten verbeteren en innoveren.
Door aan de rechtmatige verwachtingen van de maatschappij te beantwoorden, wil de FOD
Financiën een vertrouwensrelatie aangaan met de burger en ervoor zorgen dat iedereen zijn
verplichtingen nakomt met volledige eerbiediging van de wet.

4. Onze waarden
De FOD Financiën hanteert een integraal waardenkader dat vier verschillende invalshoeken behelst:
de belanghebbenden, de organisatie, de individuele attitude en de regelgeving.
De combinatie van deze perspectieven leidt tot vier toonaangevende kernwaarden: gedreven
(organisatie), dienstbaar (naar belanghebbenden), correct (regelgeving) en integer (attitude).
Zo willen we een organisatie met gedreven medewerkers zijn, die enthousiast streven naar een
professionele uitmuntendheid en het optimaal functioneren van onze overheidsdienst.
We zijn bovendien dienstbaar naar zowel interne als externe belanghebbenden en trachten hun
noden en verwachtingen zo adequaat mogelijk in te vullen. Dit dienstverlenend aspect uit zich onder
meer in het ter beschikking stellen van de gevraagde informatie
via een transparant
communicatiebeleid, en een verhoogde toegankelijkheid van onze dienstverlening.
Tevens handelen we correct en op onbevooroordeelde wijze, met oog voor de regelgeving. Ook de
gelijkheid en gelijkwaardigheid van burgers en collega’s vormt in deze optiek een belangrijk aspect.
We doen dit alles bovendien op een oprechte en integere wijze, waarbij we onder meer betrouwbaar
omgaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. De vertaling van bovenstaande waarden naar
concrete gedragsindicatoren voor onze medewerkers zal zich voltrekken in de loop van 2013.
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5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie
Op basis van het strategisch plan 2012 – 2017 werd voor 2013 dit geïntegreerde operationeel plan
opgemaakt.
De strategie van de FOD Financiën beoogt één doel: het op ieder ogenblik kunnen waarborgen dat
onze opdrachten effectief en juist worden uitgevoerd, met een optimale aanwending van de
middelen en binnen de vooropgestelde termijnen.
De Voorzitter en het Directiecomité hebben de ambitie van de FOD Financiën uitgedrukt in 3
duidelijke en goed gefocuste strategische doelstellingen:

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2012-2017
Tegen 2017 willen we…
1.

onze doeltreffendheid - en dus de mate waarin we onze doelstellingen behalen verhogen;

2.

onze efficiëntie - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare middelen verbeteren;

3.

ons niveau van dienstverlening verbeteren.

In elk domein willen we onze positie verbeteren ten opzichte van deze van onze belangrijkste
handelspartners.
Het realiseren van een maximale compliance en een doorgedreven innovatie vormen de motor
van deze ambitie.
Bovendien willen we dit doen in het perspectief van duurzame ontwikkeling.
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6. Onze strategische kaart
Het is duidelijk dat de uitdagingen en ambities van de FOD Financiën zullen moeten worden
gerealiseerd op basis van een gestructureerd meerjarenplan. Binnen onze strategische kaart hebben
we de ‘Kritieke Succes Factoren’ (KSF) beschreven. Het is belangrijk om onze aandacht op de eerste
plaats te richten naar wat fundamenteel belangrijk is om succesvol te zijn en de verwachtingen in te
lossen.
Deze kritieke succesfactoren zijn veel omvattend en geenszins in één oogopslag of met één enkel
initiatief te realiseren. Zij worden binnen de verschillende Algemene Administraties en Stafdiensten
geconcretiseerd in duidelijke doelstellingen en projecten die samen onze ambitie en het
vooropgestelde beleid zullen waarmaken.
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7. De operationele plannen
Zoals reeds hoger vermeld, is de strategische kaart binnen iedere Algemene Administratie en
Stafdienst geoperationaliseerd. Dit vormt de basis voor hun respectievelijk Operationeel Plan
waarvan de diverse organisatiedoelstellingen en projecten zijn opgenomen.
Hierna zijn de respectievelijke operationele plannen opgenomen. Deze zijn steeds opgebouwd
volgens een identieke structuur:
•

Missie van de entiteit

•

Visie van de entiteit

•

Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

We verwijzen naar de afzonderlijke plannen voor de detailfiches betreffende de
organisatiedoelstellingen en de projecten.
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7.1 Algemene Administratie van de Fiscaliteit
7.1.1 Inleiding
Dit is het operationeel plan voor 2013 van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc).
Het bevat en beschrijft alle acties, doelstellingen en projecten die, naast de dagelijkse
werkzaamheden, op het getouw staan om ook verder in 2013 de AAFisc mee te nemen in de
algemene strategische visie van FOD Financiën.
Een aantal items heeft betrekking op het verderzetten van in 2012 of eerder genomen initiatieven,
een aantal andere worden vanaf dit jaar opgestart.
Allen dragen ze bij tot de concrete uitvoering van het strategisch plan 2012-2017 van de AAFisc en
zijn ze, zowel voor de centrale diensten als voor de operationele diensten gelinkt aan
verbeterprocessen van onze kernactiviteiten op het gebied van beheerstaken, dienstverlening in het
algemeen en controlegebeuren alsook met geschillenbehandeling.
Dit alles wordt opgevolgd via de geïntegreerde managements- en beheerscyclus van de AAFisc en zal
tot op het individuele niveau zijn weerslag vinden in de ontwikkelcirkels die in 2013 op grote schaal
worden ingevoerd.
Om de cirkel helemaal te sluiten voorziet de AAFisc binnen de dienst van de administrateur-generaal
enerzijds de operationalisering van de cel Organisatiebeheersing die de brug moet slaan tussen de
centrale administratie en de operationele diensten en anderzijds een interne inspectie die het
disciplinair aspect zal bewaken.
Alle acties en initiatieven zijn geïnspireerd door de generieke strategische doelstellingen van onze
FOD die ertoe strekken de doeltreffendheid te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en een
optimale dienstverlening te verzekeren.
In parallel worden ook in 2013 de inspanningen op het vlak van modelleren en documenteren van de
processen binnen de AAFisc verdergezet. Deze processen zullen verder worden geoptimaliseerd,
dienstig zijn i.h.k.v. kennisbeheer en als basis dienen voor het opzetten van een professionele interne
controle. Vanaf 2013 wil de AAFisc deze processen progressief uitrollen.
Op het vlak van de personeelsbewegingen wil de AAFisc verder een strategie aanhouden waarbij de
administrateurs P, KMO en GO de functionele noden voor hun respectievelijke Administraties (TO
BE) en de huidige diensten (AS IS) die onder hun bevoegdheid ressorteren in kaart brengen op basis
van objectieve gegevens (taken, normen, VTE’s). Op basis hiervan zullen alle personeelsbewegingen
(promoties & mutaties) binnen de AAFisc worden uitgevoerd.
Alles kan beter, maar dit plan zal in zijn uitvoering bijdragen tot een sterke professionalisering van
onze kerntaken, te meer omdat we ze omkaderen door de waarden die we respecteren en kaderen
binnen onze deontologische gedragscode.
2013 wordt ongetwijfeld het jaar waarin, na de formele vakbondsonderhandelingen, ook het
definitieve startschot wordt gegeven voor de massale organisatorische aanpassingen van onze
administratie. Dit wordt een heuse omwenteling, die inmiddels functioneel degelijk werd voorbereid
maar die uiteraard van eenieder begrip en medewerking zal vragen. Er zal voorzien worden in
passende communicatie en begeleiding zodat iedereen de duidelijkheid krijgt die hierbij nodig is.
Samen zullen we erin slagen om op deze manier elkaar als collega’s echt te helpen en progressief te
bouwen aan een transparant ge(re-)organiseerde AAFisc, met een professionele werking en
gemotiveerde medewerkers, ten dienste van onze Minister, van de burgers en de ondernemingen
van dit land.
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7.1.2 Missie
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit verzekert de dienst inzake inkomstenbelastingen en
BTW met het oog op een rechtvaardige en juiste heffing van de belastingen & heffingen verschuldigd
door particulieren, KMO’s en grote ondernemingen.
•

Hiertoe worden internationale verplichtingen, overheidsbeslissingen, wetten en reglementen
omgezet in eenduidige instructies en werkmethoden en wordt een coherente en conforme
toepassing van de geldende regels en werkmethodes in functie van de respectievelijke
doelgroepen verzekerd.

•

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit biedt de respectievelijke doelgroepen een brede
ondersteuning bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen, verwerkt hun aangiftes, voert
hierop gerichte controles en opsporingen uit in uitvoering van het risicobeleid van de FOD
Financiën en staat ook in voor het behandelen van gerelateerde geschillen. De entiteit verzekert
hierbij op ieder ogenblik de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7.1.3 Visie
1. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit streeft permanent naar het verbeteren van de
efficiëntie en de effectiviteit van haar werking op basis van het professionalisme van haar
medewerkers, een doorgedreven automatisering van de processen, een optimaal afgestemde
organisatiestructuur, een organisatiebrede resultaatgerichtheid en een integrale kwaliteitszorg.
2. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit wil een innoverende organisatie zijn door alert te
reageren op relevante ontwikkelingen en gericht te investeren in de ontplooiing van zijn
medewerkers zodat het geheel van haar activiteiten blijft beantwoorden aan de verwachtingen
en de noden van de maatschappij.
3. Door een optimale interne en externe communicatie wil de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit de transparantie van haar werking maximaliseren en de respectievelijke doelgroepen
sensibiliseren ten overstaan van hun rechten en plichten en de medewerkers van de AAFisc meer
responsabiliseren. Dit moet bijdragen tot het bieden van een maximale rechtszekerheid en het
blijvend verbeteren van de spontane naleving van de fiscale wetgeving.
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7.1.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:
R1: COMPLIANCE, TOEZICHT EN HANDHAVING

1. De AAFisc wil enerzijds de compliance stimuleren door:
1.1 het vervullen van de aangifteplicht te faciliteren
1.2 het invoeren van een absolute nultolerantie voor belastingplichtigen die hun
aangifteverplichtingen niet (correct) nakomen. Hierbij wordt ingezet op een preventieve
aanpak
1.3 de banden met stakeholders aan te halen
2. Anderzijds wenst de AAFisc verder in te zetten op een optimalisatie van de controles met
garantie op gelijke behandeling door:
2.1 verder te investeren in een performant risicobeheer
2.2 de kwaliteit van de uitgevoerde controles te verhogen door
2.2.1 gerichte opsporingen progressief te laten toenemen
2.2.2 maximale aanlevering van een controleaanpak en gemiddelde duurtijd voor de
uitvoering van de gerichte controles
2.2.3 het verder uitwerken van een bottom-up approach
2.2.4 het stimuleren van het gebruik van nieuwe technieken
2.2.5 het verder professionaliseren van de e-audit
2.2.6 het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de controleactiviteiten
2.2.7 het opleggen van rendementsdoelstellingen aan de operationele diensten voor
de door hen lokaal geselecteerde dossiers (aanvullend programma) en het opvolgen
van het rendement van de controleactiviteiten i.h.k.v. de beheerscyclus
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2.3 het ondersteunen van de controle- en opsporingsactiviteiten door aangepaste en
performante tools
2.4 de controleactiviteiten continu te monitoren in een controledashboard
Hierna verduidelijken we de initiatieven die we in deze domeinen zullen ondernemen.
1

STIMULEREN VAN COMPLIANCE
1.1 STIMULEREN VAN COMPLIANCE DOOR HET VERVULLEN VAN DE AANGIFTEPLICHT TE
FACILITEREN
De AAFisc zal hiertoe haar dienstverlening op maat van de doelgroepen P, KMO, GO verder
optimaliseren. Zij wil het vervullen van de aangifteplicht faciliteren door maximaal zelf alle
beschikbare informatie elektronisch binnen te halen en aan de belastingplichtige enkel nog
die gegevens te vragen die niet in haar bezit zijn.
Voor 2013 plant de AAFisc volgende projecten:
•

•

TOW (tax-on-web) 2013:
=> cf. boordtabel project 1
o

AJ 2013 ook vooraf ingevuld voor het aantal en de identiteit van de kinderen
& personen ten laste (o.b.v. de gegevens beschikbaar bij de authentieke
bron) en voor presentiegelden (o.b.v. ingediende fiches 281.30)

o

Synchroniseren van de in TOW vooraf ingevulde gegevens met de gegevens
opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte

VVA (voorstel van vereenvoudigde aangifte) 2013:
=> cf. boordtabel project 2
o

Teneinde het VVA uit te breiden zullen de codes van lijfrenten en giften
opgenomen worden in het VVA. Deze codes zijn opgenomen in BOW en het
betreffen 150.000 VVA. Op het VVA zal eveneens de identiteit van de
personen ten laste worden vermeld.

o

Belastingplichtigen die niet langer een VVA wensen zullen dit zowel via TOW
als via MyMinFin kunnen signaleren.

o

Bovendien zullen de naar de taxatiediensten teruggezonden VVA worden
gescand en in TAXI en MyMinFin worden gearchiveerd.

o

Tenslotte is het de bedoeling om de gefaseerde kanteling van de back office
van VVA naar SITRAN (authentieke bron binnen de FOD Fin) i.p.v. de bron
NP/AJ verder te zetten. Deze technische migratie van de bron NP/AJ naar de
authentieke bron SITRAN verloopt gefaseerd. Eerst zal het bepalen van de
gezinslasten gebeuren o.b.v. SITRAN en vervolgens zal ook het bestand
bestemd voor de drukker van de aangiften in de personenbelasting o.b.v.
SITRAN worden gegenereerd.
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Bovendien wordt de verdere voorafinvulling en mogelijke uitbreiding van de doelgroep die
een voorstel van vereenvoudigde aangifte zal ontvangen voorbereid.
Voor VVA betekent dit in 2013 het voorbereiden van de uitbreiding van de doelgroep naar
loontrekkers.
Daarnaast werken de werkgroepen verder aan realisatie van een verdere toekomstige
vooraf-invulling en/of uitbreiding van de aangeboden wizards in TOW. Hierna een kort
overzicht van onze doelstellingen terzake:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 1
•

voorafinvulling en/of wizards in 2014 voor onroerende inkomsten (vak III van de
aangifte in de personenbelasting) en vorige verliezen en aftrekbare uitgaven (vak VIII
van de aangifte in de personenbelasting)

•

voorafinvulling en/of wizards in 2015 voor intresten en kapitaalsaflossingen en
levensverzekeringspremies die recht geven op een fiscaal voordeel (vak VIII van de
aangifte in de personenbelasting)

•

voorafinvulling en/of wizards in 2016 voor uitgaven die recht geven op een
belastingvermindering (vak IX van de aangifte in de personenbelasting) alsook
buitenlandse inkomsten

Uiteraard zal de realisatie van deze doelstellingen in sterke mate afhangen van het door de
authentieke bron ter beschikking stellen van de nodige gegevens in een exploiteerbaar
formaat. Bovendien riskeren deze doelstellingen te worden bijgestuurd van zodra er meer
duidelijkheid bestaat rond de impact en timing van de geplande regionaliseringen.
In 2013 wordt nagegaan in welke mate anomalieën in aangiften personenbelasting (filters
TAXI) bij de bron kunnen worden vermeden door bij voorbeeld TOW aan te passen met extra
foutmeldingen. Bovendien wordt geanalyseerd in welke mate het principe van het
automatisch toekennen van een recht in de aangifte personenbelasting kan worden
geconcretiseerd.
1.2 STIMULEREN VAN DE COMPLIANCE DOOR HET INVOEREN VAN EEN ABSOLUTE
NULTOLERANTIE VOOR BP DIE HUN AANGIFTEVERPLICHTINGEN NIET (CORRECT)
NAKOMEN & INZETTEN OP PREVENTIEVE AANPAK
De AAFisc wil de compliance verhogen door enerzijds een absolute nultolerantie in te voeren
voor belastingplichtigen die hun aangifteverplichtingen niet (correct) nakomen en anderzijds
door in te zetten op de preventieve aanpak.
Hiervoor worden voor 2013 volgende initiatieven gepland:
1.2.1 Stimuleren van de compliance door het invoeren van een absolute nultolerantie voor
die belastingplichtigen die hun aangifteverplichtingen niet (correct) nakomen
Naast het opleggen van operationele doelstellingen i.h.k.v. de beheerscyclus wenst de AAFisc
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ertoe te komen dat vanaf 2013 niet-indieners volgens een gestroomlijnde aanpak worden
behandeld.
Hiertoe voorziet zij enerzijds in de effectieve uitrol in haar diensten van het proces 6 in haar
diensten met het oog op harmonisatie van de werkmethodes t.a.v. niet-indieners en de
realisatie van de noodzakelijke reglementaire wijzigingen. Anderzijds wordt de initiatie van
de noodzakelijke wetswijzigingen opgestart.
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 2
Voor de volledigheid worden de voor 2013 aan de diensten opgelegde operationele
doelstellingen hieronder hernomen:
•

de AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage ingediende
aangiften op 100% te brengen

•

voor blijvend niet-indieners wordt een aanslag van ambtswege gevestigd

De realisatie van deze operationele doelstellingen wordt opgevolgd in de
beheerscyclus (cockpit & evaluatievergaderingen).
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 3
KPI

Doelstelling

Het
percentage
aangiften PB

ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften PB van het aanslagjaar 2012 op 100% op
30/6/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners wordt een
aanslag van ambtswege gevestigd.

Het
percentage
aangiften Ven.B

ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften VENB van het aanslagjaar 2012 op 100%
op 31/12/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners wordt
een aanslag van ambtswege gevestigd.

Het
percentage
aangiften RPB

ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften RPB van het aanslagjaar 2012 op 100% op
31/12/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners wordt een
aanslag van ambtswege gevestigd.

Het
percentage
ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
aangiften BNI−nat. Pers.
ingediende aangiften BNI-nat. Pers. Van het aanslagjaar 2012
op 100% op 30/06/2013 te brengen. Voor blijvend niet-
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indieners wordt een aanslag van ambtswege gevestigd.

Het
percentage
aangiften BNI−ven.

ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften BNI-ven van het aanslagjaar 2012 op
100% op 31/12/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners
wordt een aanslag van ambtswege gevestigd.

Het
percentage
aangiften BTW

ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften BTW op 100% te brengen. Voor blijvend
niet-indieners wordt de verschuldigde BTW ambtshalve
vastgesteld.

Het percentage niet ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
aangiften PB waarvoor een AVA ingediende aangiften PB van het aanslagjaar 2012 op 100% op
werd gevestigd
30/6/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners wordt een
aanslag van ambtswege gevestigd.

Het percentage niet ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
aangiften Ven.B waarvoor een ingediende aangiften Ven.B van het aanslagjaar 2012 op 100%
AVA werd gevestigd
op 31/12/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners wordt
een aanslag van ambtswege gevestigd.

Het percentage niet ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
aangiften RPB waarvoor een AVA ingediende aangiften RPB van het aanslagjaar 2012 op 100% op
werd gevestigd
31/12/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners wordt een
aanslag van ambtswege gevestigd.

Het percentage niet ingediende
aangiften
BNI−nat.
Pers.
Waarvoor
een
AVA werd
gevestigd

De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften BNI-nat. Pers. Van het aanslagjaar 2012
op 100% op 30/06/2013 te brengen. Voor blijvend nietindieners wordt een aanslag van ambtswege gevestigd.

Het percentage niet ingediende De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
aangiften BNI−ven. Waarvoor een ingediende aangiften BNI ven van het aanslagjaar 2012 op
100% op 31/12/2013 te brengen. Voor blijvend niet-indieners
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AVA werd gevestigd

wordt een aanslag van ambtswege gevestigd.

Het percentage niet-indieners
BTW waarvoor de verschuldigde
BTW
ambtshalve
werd
vastgesteld

De AAFisc onderneemt de nodige acties om het percentage
ingediende aangiften BTW op 100% te brengen. Voor blijvend
niet-indieners wordt de verschuldigde BTW ambtshalve
vastgesteld.

1.2.2 Stimuleren van de compliance door in te zetten op de preventieve aanpak
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 4
Begin 2013 zullen een aantal van de voor 2013 geplande controleacties via het internet
worden aangekondigd. Bovendien zullen in 2013 een aantal CRM-acties gericht op de
preventie van risico’s worden uitgevoerd. De bedoeling is om belastingplichtigen in
welbepaalde domeinen te wijzen op hun rechten en plichten.

1.3 STIMULEREN VAN DE COMPLIANCE DOOR DE BANDEN MET DE CIJFERBEROEPEN AAN
TE HALEN
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 5
Vanaf 2013 organiseert de AAFisc trimestriële meetings met de cijferberoepen en dit rond
een aantal specifieke thema's (verplichte elektronische indiening via BizTax,
indieningskalender aangiften, nieuwigheden e-gov applicaties, CRM-acties, …). Voor de ITgerelateerde agendapunten zal dit gezamenlijk met de stafdienst ICT gebeuren.

2

OPTIMALISATIE VAN CONTROLES MET GARANTIE OP GELIJKE
BEHANDELING
2.1 OPTIMALISATIE VAN CONTROLES MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING DOOR
VERDER TE INVESTEREN IN EEN PERFORMANT RISICOBEHEER MET HET OOG OP EEN
MAXIMALE EN KWALITATIEVE CENTRALE SELECTIE VAN DE TE CONTROLEREN DOSSIERS
STEEDS O.B.V. EEN RISICOPROFIEL
De AAFisc optimaliseert verder haar controlebeleid. Alles controleren is niet haalbaar en
evenmin wenselijk. Zoals hiervoor aangegeven zal de AAFisc de nodige acties
ondernemen ter preventie van risico’s en daarnaast die dossiers te controleren die op
basis van een pertinente analyse van de gegevens aanwijzingen van te onderzoeken
problemen vertonen. Hiervoor zal de AAFisc verder investeren in een performant
risicobeheer dat resulteert in een gericht fiscaal toezicht. Om op het vlak van de
controles een gelijke behandeling te garanderen wil de AAFisc maximaal centraal en
steeds op basis van een risicoprofiel de te controleren dossiers selecteren.
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De AAFisc wil daarenboven kunnen garanderen dat belastingplichtigen die eenzelfde
risico vertonen evenveel kans hebben op een controle en dat voor eenzelfde soort
controle steeds dezelfde aanpak wordt gevolgd.
Tenslotte willen we garant staan voor dezelfde beslissingen en/of dezelfde sancties in
vergelijkbare situaties.
De nodige feedbackmechanismen worden opgezet om te komen tot een steeds verdere
optimalisatie van de risicoprofielen en gelieerde controlemodellen en bovendien worden
de nodige kwaliteitscontroles ingevoerd.
De AAFisc plant hiervoor in 2013 volgende initiatieven:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 6
•

•

Opmaak van een actieplan om tegen 2017 te komen tot 80% gerichte controles mét
aanlevering van een controleaanpak en gemiddelde duurtijd
o

voorbereiden van de controlelijsten 2013 met eenzelfde aantal als in 2012
maar van betere kwaliteit

o

analyse van de resultaten van het controleprogramma 2012 in de eerste
helft van het controleprogramma 2013

o

opmaak van een realistisch actieplan met het oog op de realisatie van 80%
tegen 2017

Opmaak van een controleprogramma voor 2014 proactief aan de diensten ter
beschikking te stellen
o

validatie door het college van het ontwerp van controleprogramma voor
2014

o

validatie door het college van de verschillende controleacties volgens de in
het proces voorziene validaties

o

opmaak van de lijsten met centraal geselecteerde dossiers (inclusief
opvolgingscontroles en de i.h.k.v. de nultolerantie te controleren dossiers
(controleactie voor niet-indieners aanvullend op de beheerstaken)) alsook
een gewijzigde aanpak voor de belastingplichtigen geviseerd door
verschillende imperatieve controleacties én een controleactie voor dossiers
die reeds gedurende verschillende jaren niet meer werden gecontroleerd

o

proactief ter beschikking stellen van het controleprogramma 2014 aan de
diensten belast met het uitvoeren van fiscale controle (klassieke diensten en
controlecentra)
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•

Standaardiseren en continu analyseren van feedback met het oog op het verbeteren
van de centrale selectie
o

optimalisering van de risicobeheersprocessen 17-18-19
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 15
De AAFisc neemt zich voor om in 2013 de risicobeheersprocessen te
optimaliseren en erover te waken dat de onderliggende werkprocedures zijn
beschreven en gedocumenteerd (cf. infra).
Dit omvat een geoptimaliseerde validatieprocedure alsook een verbeterde
rapportering op het college AAFisc, een integratie van de interacties met het
proces opsporingen en e-audit (P111), een concrete invulling voor de
organisatie, opvolging en behandeling van feedback alsook een stop/go voor
onproductieve acties en/of wijzigingen aan de voor een specifieke
controleactie voorziene duurtijd.

o

realisatie van een geïnformatiseerd risicoregister
=> cf. boordtabel project 3
Alle bekende fiscale risico’s dienen immers continu opgenomen te worden in
een centraal register waarin ze beoordeeld en geprioritiseerd zullen worden.
Dit moet toelaten een beter zicht te krijgen op de fiscale risico’s. De input in
het register zal hetzij geautomatiseerd voor de bottum up van binnen de
AAFisc, hetzij manueel door de beheerder van de toepassing gebeuren.

2.2 OPTIMALISATIE VAN CONTROLES MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING DOOR HET
VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE UITGEVOERDE CONTROLES
2.2.1 door de gerichte opsporingen progressief te laten toenemen
De opsporingsdiensten staan niet enkel ten dienste van de AAFisc maar leveren ook
prestaties voor de AA BBI en de AA I&I. Om de activiteiten van de opsporingsdiensten
maximaal te doen bijdragen tot de kernactiviteiten en de gedefinieerde strategie binnen
de AAFisc, is het de bedoeling de opsporingsdiensten hoofdzakelijk in te zetten:
o

i.f.v. het centraal risicobeheer - in concreto betreft het de voorbereiding van
toekomstige controleacties

o

i.f.v. de nultolerantie voor niet-indieners - in concreto het ophalen van aangiften
bij niet-indieners

o

i.f.v. fiscale controle - in concreto uitvoeren van vaststellingen op verzoek van
een collega belast met de uitvoering van een fiscale controle

o

om over correcte informatie m.b.t. onze belastingplichtigen te kunnen
beschikken (cf. SLA begin activiteit).
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Net zoals bij de fiscale controle kunnen zij een aantal activiteiten lokaal invullen met het
oog op het bijdragen tot de bottom-up approach.
Teneinde de opsporingsactiviteiten te kunnen aansturen en opvolgen wordt met SLA’s
gewerkt. We vermelden hieronder de voornaamste SLA’s (operationele doelstellingen
opsporingsdiensten):
o

SLA met de opsporingsdiensten voor de controles “begin activiteit”
Om efficiënt te kunnen reageren op mogelijke frauduleuze activeringen
(stoppen van de fraude) en de aanpak hiervoor verder te standaardiseren
(intranettoepassing waar opdrachten kunnen ingebracht worden, alsmede
opvolging van de resultaten). Dit is eveneens een gevolg van de Europese
Verordening nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en
de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de
toegevoegde waarde (cf. instr. 47/2012).

•

SLA i.h.k.v. een absolute nultolerantie
Voor BP die hun aangifteverplichtingen niet correct nakomen worden SLA
afgesloten met KMO voor niet-indieners van PB/VenB/BTW en RPB en met P
voor niet-indieners bedrijfsleiders.

2.2.2

•

SLA met CA
Voor de forfaits.

•

SLA met TACM (Centrale dienst Tax Audit & Compliance Management)
Voor vrijstelling doorstorting BV, manifestaties buitenlandse deelnemers,
controle werkelijke ontvangsten forfaitairen, bouwsector werfcontrole,
oneigenlijke VZW’s, schroothandelaars en managementvennootschappen.

•

SLA voor e-audit met TACM
Groothandel toogverkopen en energiebesparende investeringen

•

SLA voor e-audit met CC
Controle- en captatieaanvragen

door een maximale aanlevering van een controleaanpak en gemiddelde
duurtijd voor de uitvoering van de gerichte controles

De AAFisc streeft ernaar voor haar centraal geselecteerde gerichte controles maximaal
een controleaanpak ter beschikking te stellen alsook een te respecteren gemiddelde
duurtijd voor het uitvoeren van een controle.
De AAFisc wenst bovendien dat de verplicht uit te voeren controles (imperatieve
controles) effectief en volgens de opgelegde regelmaat worden uitgevoerd.
Dit betekent dat zij haar operationele diensten voor 2013 operationele doelstellingen
oplegt waarvan de realisatie wordt opgevolgd in de beheerscyclus (cockpit &
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evaluatievergaderingen).
Het betreft volgende operationele doelstellingen:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 7

KPI
Het percentage controles BTW
Het percentage controles PB voor
zelfstandigen
Het percentage controles Ven.B

Doelstelling
De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd.
De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd.
De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd.

Het percentage controles uitgevoerd
door de Controlecentra

De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd

Het percentage controles RPB

De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd.

Het percentage controles BNI

De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd

Het percentage controles opgestart
door de CC

De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat opgestart

Het percentage controles
bouwwaarde (B57)

De verplicht uit te voeren controles worden effectief en
volgens de opgelegde regelmaat uitgevoerd.

Om te vermijden dat imperatieve controles niet zouden kunnen worden uitgevoerd
wegens gebrek aan voldoende capaciteit en als dusdanig een ongelijke behandeling van
belastingplichtigen zou veroorzaken werd een mechanisme van overdracht van te
controleren dossiers tussen diensten binnen dezelfde gewestelijke directie mogelijk
gemaakt.
Daartoe wordt de controlecapaciteit van de controlediensten continu opgevolgd via een
SharePoint. Zowel lokaal als centraal wordt deze capaciteit opgevolgd en worden de
nodige maatregelen genomen om waar nodig te schuiven.
Het is de bedoeling deze continue monitoring op termijn te vervangen door een
controledashboard (cf. infra) waarin bovendien ook de efficiëntie, effectiviteit en het
rendement van de controles zal worden opgevolgd.
Deze initiatieven moeten ertoe bijdragen dat belastingplichtigen die eenzelfde risico
vertonen maximaal op een gelijksoortige, kwalitatieve manier worden aangepakt.
Tijdens de kwaliteitscontrole van de uitgevoerde controles (cf. infra 2.2.6) zal worden
nagegaan of dit ook effectief wordt gerealiseerd.
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2.2.3

door de bottom-up approach verder uit te werken

De AAFisc is er zich van bewust dat er heel wat medewerkers graag bij zouden dragen tot
de verdere evolutie/professionalisering van de administratie en dit in verschillende
domeinen. Zij wenst haar medewerkers hiervoor een gepast kanaal aan te bieden. Het is
de bedoeling om medewerkers binnen de AAFisc vanaf 1/7/2013 toe te laten hun
suggesties/ideeën te deponeren in een hiertoe op het intranet voorziene ideeënbox. De
medewerkers zullen hiervoor worden gesensibiliseerd en geïnformeerd over wat ze al
dan niet kunnen verwachten. De procedure voor de behandeling en opvolging van de
ideeën zal in alle transparantie worden meegedeeld.
=> cf. boordtabel project 11
2.2.4

door het stimuleren van het gebruik van nieuwe technieken

Binnen de AAFisc werd in 2012 samen met externe partners een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd wat betreft de mogelijke invoering van “standard audit file-tax” (OESOstandaard – cf. project SAF-T). Dit zou betekenen dat in de boekhoudsoftware een
informatica-module wordt ingebouwd. Deze zou dan toelaten om op een
geautomatiseerde wijze en volgens een voorgedefinieerd formaat de voor een fiscale
controle noodzakelijke fiscale gegevens op te sporen.
Begin 2013 wordt een advies gevraagd aan de cel Privacy. Hierna worden de resultaten
van deze voorstudie aan de leden van het directiecomité voorgesteld die zich vervolgens
uit zullen spreken over een stop/go wat betreft de voorgestelde technische oplossing
alsook wat betreft de voorgestelde planning. I.f.v. de beslissing van het directiecomité
zullen desgevallend de volgende stappen worden bepaald.

=> cf. boordtabel project 4
2.2.5 door het verder professionaliseren van de e-audit
De AAFisc is zich bewust van de snelle technologische evoluties. Om hiermee rekening te
houden kwam de strategie m.b.t. e-audit op het strategisch seminarie aan bod en zal
deze verder worden uitgewerkt o.l.v. de administrateur Particulieren. Hierbij zal de
AAFisc samen met de AA BBI en AA D&A een netwerk vormen gericht op een maximale
kennisdeling en informatie-uitwisseling. Daarnaast werden en worden specifieke
investeringen (software, tools, packages, …) gedaan om hierin verder te evolueren en
maximaal te professionaliseren.
De voor 2013 gedefinieerde projecten & doelstellingen zijn:
•

realisatieproject central storage: faciliteert de opslag van gegevens
=> cf. boordtabel project 5

•

realisatie databank e-audit: verschillende herbruikbare routines worden hierin
ter beschikking gesteld met het oog op een maximale kennisdeling)
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 19
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Om beter aan te sluiten op de technologische evoluties en de realiteit van het terrein
werd de vroegere operationele doelstelling m.b.t. ACL herzien om het aantal e-controles
op te voeren.
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 8
Om te beantwoorden aan de definitie van e–controle moet een controle aan de
volgende twee voorwaarden voldoen:
1. er is een transfert (flux) van boekhoudgegevens en/of extra-comptabele gegevens die
op geïnformatiseerde en gestructureerde wijze werden opgehaald of overgemaakt
2. deze gegevens worden op een gestructureerde wijze geanalyseerd met behulp van
een informatica–tool.
Die informatica–tool kan ACL zijn, of om het even welk ander instrument.
De transfert en/of de analyse kan worden uitgevoerd met of zonder bijstand van de e–
auditcellen.
KPI

Doelstelling

Het percentage dossiers waarvoor Voor een aantal dossiers dat minstens 15% van de
gebruik wordt gemaakt van e-controle
controlecapaciteit vertegenwoordigt, moet de controle
met toepassing van e–controle worden uitgevoerd.

2.2.6 door het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de controleactiviteiten
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 9
Met ingang van 2013 worden de uitgevoerde controles onderworpen aan
gestructureerde kwaliteitscontroles die op een gestructureerde manier opgevolgd
worden.
De gestructureerde opvolging van de kwaliteit van de uitgevoerde controles gebeurt
lokaal, aan de hand van checklists. De cel organisatiebeheersing staat in voor deze
opvolging.
Diensten waarvan de resultaten in bepaalde controleacties zeer sterk afwijken van het
gemiddelde zullen van nabij worden opgevolgd.
Deze kwaliteitscontrole moet uitsluitsel geven of dossiers al dan niet versneld werden
afgehandeld en of de kwaliteit werd gewaarborgd (cf. infra).
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2.2.7 door het opleggen van rendementsdoelstellingen aan de operationele diensten
voor de door hen lokaal geselecteerde dossiers (aanvullend programma) en het
opvolgen van het rendement van de controleactiviteiten i.h.k.v. de beheerscyclus
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 10
De CA realiseert dat er in de operationele diensten heel wat dossierkennis aanwezig is.
Zij streeft ernaar om een gedeelte van de controlecapaciteit te reserveren voor lokale
selectie. Voor dit aanvullend programma worden evenwel rendementsdoelstellingen
opgelegd om de operationele diensten te oriënteren naar die dossiers die een
waardevolle input kunnen zijn voor risicobeheer.
Het percentage controles PB van
zelfstandigen van het aanvullend
programma dat aanleiding heeft Minstens 75% van de controles PB van zelfstandigen geeft
gegeven tot een rechtzetting
aanleiding tot een rechtzetting.
Het percentage controles PB van
bedrijfsleiders van het aanvullend
programma dat aanleiding heeft Minstens 75% van de controles PB van bedrijfsleiders
gegeven tot een rechtzetting
geeft aanleiding tot een rechtzetting.
Het percentage controles Ven.B van het
aanvullend programma dat aanleiding Minstens 75% van de controles Ven.B geeft aanleiding tot
heeft gegeven tot een rechtzetting
een rechtzetting.
Het percentage controles PB van
loontrekkers van het aanvullend
programma dat aanleiding heeft Minstens 75% van de controles PB van loontrekkers geeft
gegeven tot een rechtzetting
aanleiding tot een rechtzetting.
Het percentage productieve controles
BTW van het aanvullend programma
Minstens 75% van de BTW-controles is productief.
Daarnaast wordt het rendement van de controleactiviteiten opgevolgd i.h.k.v. de
beheerscyclus.
Om de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen te garanderen wordt ernaar
gestreefd het totaal bedrag van de inkomstenverhogingen en de gemiddelde
inkomstenverhoging per VTE ingezet op het proces controle op peil te houden.
=> cf. boordtabel organisatiedoelstellingen 11 & 12
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Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen
te garanderen, wordt ernaar gestreefd de gemiddelde
inkomstenverhoging per gepresteerde dag ingezet op het
proces controle, op peil te houden; m.a.w. de ratio zal
Het gemiddeld rendement PB per rood kleuren zodra dat bedrag 20 % of meer onder het
gepresteerde dag
historisch gemiddelde van de dienst daalt.
Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen
te garanderen, wordt ernaar gestreefd de gemiddelde
inkomstenverhoging per gepresteerde dag ingezet op het
proces controle, op peil te houden; m.a.w. de ratio zal
Het gemiddeld rendement Ven.B per rood kleuren zodra dat bedrag 20 % of meer onder het
historisch gemiddelde van de dienst daalt.
gepresteerde dag
Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen
te garanderen, wordt ernaar gestreefd het gemiddeld
rendement per gepresteerde dag ingezet op het proces
controle, op peil te houden; m.a.w. de ratio zal rood
Het gemiddeld rendement BTW per kleuren zodra dat bedrag 20 % of meer onder het
historisch gemiddelde van de dienst daalt.
gepresteerde dag

Het rendement PB

Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen
te garanderen, wordt ernaar gestreefd het totaal bedrag
van de inkomstenverhogingen op peil te houden ; m.a.w.
de ratio zal rood kleuren zodra dat bedrag 20 % of meer
onder het bedrag van het vorige jaar daalt.

Het rendement Ven.B

Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen
te garanderen, wordt ernaar gestreefd het totaal bedrag
van de inkomstenverhogingen op peil te houden ; m.a.w.
de ratio zal rood kleuren zodra dat bedrag 20 % of meer
onder het bedrag van het vorige jaar daalt.

Het rendement BTW

Teneinde de kwaliteit van de uitgevoerde rechtzettingen
te garanderen, wordt ernaar gestreefd het totaal bedrag
van de nagevorderde BTW op peil te houden; met andere
woorden : de ratio zal rood kleuren zodra dat bedrag 20%
of meer onder het bedrag van het vorige jaar daalt.

2.3 OPTIMALISATIE VAN CONTROLES MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING DOOR
ONDERSTEUNING VAN CONTROLE- & OPSPORINGSACTIVITEITEN DOOR AANGEPASTE
EN PERFORMANTE TOOLS
De voor 2013 geplande projecten zijn:
o

STIRCO (cf project STIRON lot 3 – controle):
uitrol van een geoptimaliseerde versie van de applicatie (o.a. ter beschikking
stelling van een aantal gestructureerde templates)
=> cf. boordtabel project 6
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o

STIRON lot 3-opsporingen:
uitrol van de applicatie ter ondersteuning van de opsporingsactiviteiten
=> cf. boordtabel project 7

o

B57:
module voor de berekening van de normale bouwwaarde (B57) ter
beschikking stellen van de medewerkers van de bouwcellen binnen de
AAFisc via het intranet met het oog op het rationaliseren, optimaliseren en
uniformiseren van de werkmethodes
=> cf. boordtabel project 8

2.4 OPTIMALISATIE VAN CONTROLES MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING DOOR DE
CONTROLEACTIVITEITEN CONTINU TE MONITOREN IN EEN CONTROLEDASHBOARD
Om op continue wijze een duidelijk zicht te hebben op de beschikbare controlecapaciteit
in de diensten, op het verloop, de effectiviteit, de efficiëntie en het rendement van de
controleactiviteiten wenst AAFisc over een dashboard te beschikken dat toelaat tijdig in
te grijpen/bij te sturen waar nodig. Het dashboard moet, o.a., de volgende informatie op
een geïntegreerde wijze ter beschikking stellen:
o
o
o
o
o
o

beschikbare controlecapaciteit (nationaal, per materie, per centrum) voor
verplichte controleacties en lokale selectie
evolutie controlecapaciteit
verloop controleactiviteiten
monitoring efficiëntie controleactiviteiten (globaal, per actie, per
centrum/GD, per team, …)
monitoring effectiviteit controleactiviteiten (gerealiseerde opbrengst t.o.v.
ingeschatte opbrengsten, werkelijke t.o.v. vooropgestelde duurtijd, …)
monitoring rendement controleactiviteiten (gerealiseerde inkomsten voor de
schatkist (belastingen/BTW/verhogingen/boetes)

Dit dashboard zal bovendien als tool kunnen dienen voor de beheerder–planners op
elk niveau.
=> cf. boordtabel project 9

R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN

AAFisc wil zelf meer, beter, gestructureerd en zoveel als mogelijk proactief zowel intern als
extern communiceren. Bovendien wenst zij maximaal bij te dragen tot de realisatie van de
projecten, initiatieven en doelstellingen op het niveau van de FOD.
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 13
Zij plant hiertoe in dit kader volgende doelstellingen in 2013:
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1. professioneel intranet binnen de AAFisc
1.1 vervolledigen i.f.v. de organisatorische en automatiseringsprojecten
1.2 verdere integratie intranet AAFisc
1.3 up-to-date organigram
1.4 ideeënbox
1.5 sitemap en korte omschrijving
1.6 FisconetPlus als enige bron
1.7 duidelijke processen en procedures voor publicaties op intranet
1.8 duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
2. uniforme huisstijl
2.1 standaardlayout voor circulaires en instructies
2.2 standaardlayout voor presentaties
2.3 standaard handtekening voor de mails en externe correspondentie
3. maximaal digitaal
3.1 stopzetten onnodig printen (bijdrage duurzame ontwikkeling)
3.2 FinForm
3.3 digitaliseren van erkenningen voor grensarbeiders (DB Frontaliers)
4. professionele externe communicatie
4.1 vragen woordvoerder
4.2 kwalitatieve presentaties
5. participatie in project internet
5.1 project internet
5.2 fiscus.fgov
5.3 duidelijke processen en procedures voor publicaties op internet
5.4 duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
6. participatie in project leesbaarheid
6.1 leesbare brieven
6.2 leesbare publicaties op intra- en internet
6.3 leesbare instructies en circulaires
7. participatie in project sociale media
8. changetraject AAFisc
9. QPV
10. Leveren van een kwalitatieve bijdrage voor het jaarverslag
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1 PROFESSIONEEL INTRANET BINNEN DE AAFISC
1.1 VERVOLLEDIGING I.F.V. DE ORGANISATORISCHE EN AUTOMATISERINGSPROJECTEN
In 2013 wordt het intranet verder vervolledigd i.f.v. de realisatie van de organisatorische
en automatiseringsprojecten.
1.2 VERDERE INTEGRATIE INTRANET AAFISC
Alle intranetpagina’s worden geïntegreerd in de nieuwe structuur en de stijl (o.b.v.
FAQ’s) wordt geharmoniseerd. Het intranet wordt bovendien vervolledigd met
informatie dienstig voor de medewerkers van de AAFisc (FAQ’s, Topics, input uit
workshop met gewestelijk directeurs).
1.3 UP-TO-DATE ORGANIGRAM
De nodige processen en procedures worden uitgewerkt en uitgerold teneinde steeds een
up-to-date en overzichtelijk organigram van de centrale diensten via het intranet ter
beschikking te kunnen stellen.
1.4 IDEEENBOX
Zoals hiervoor reeds aangekondigd zal aan de medewerkers van de AAFisc de
mogelijkheid geboden worden om hun suggesties en ideeën ter kennis te brengen via
een gestructureerde ideeënbox op het intranet.
1.5 SITEMAP EN KORTE OMSCHRIJVING
Om iedereen toe te laten makkelijk te navigeren zal zowel een sitemap ter beschikking
van de gebruikers gesteld worden alsook een korte omschrijving worden toegevoegd aan
de op het intranet ter beschikking gestelde informatie.
1.6 FISCONETPLUS ALS ENIGE BRON
Het is de bedoeling om FisconetPlus als enige databank voor alle documenten gelinkt op
internet en intranet te gebruiken.
1.7 DUIDELIJKE PROCESSEN EN PROCEDURES VOOR PUBLICATIES OP INTRANET
De processen en procedures worden uitgewerkt en via het intranet gecommuniceerd en
gekoppeld aan een sensibiliseringsactie t.a.v. alle stakeholders op de centrale
administratie.
1.8 DUIDELIJKE ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Duidelijke processen en procedures moeten eveneens de rollen en
verantwoordelijkheden van iedere betrokkene in het proces duidelijk stellen.
2 UNIFORME HUISSTIJL
2.1 STANDAARDLAYOUT VOOR CIRCULAIRES EN INSTRUCTIES
Bij de uitrol van de geharmoniseerde processen en werkprocedures op de centrale
administratie (cf. infra) zal eveneens een standaardlayout voor circulaires en
instructies worden opgelegd.
2.2 STANDAARDLAYOUT VOOR PRESENTATIES
AAFisc wil dat al haar presentaties herkenbaar zijn door het constant gebruik van de
via het intranet van OCC ter beschikking gestelde huisstijl. De nodige
sensibiliseringsacties zullen hiertoe in 2013 worden uitgevoerd.

28

2.3 STANDAARD HANDTEKENING VOOR MAILS EN EXTERNE CORRESPONDENTIE
In 2012 werd er in de centrale administratie een uniforme handtekening voor mails
ingevoerd. Deze wordt nog niet door iedereen gerespecteerd. De nodige
sensibiliseringsacties zullen opgezet worden om tot een volledige synchronisatie te
komen.
De standaardhandtekening zal in 2013 eveneens worden opgelegd aan alle
medewerkers van de operationele diensten.
3 MAXIMAAL DIGITAAL
3.1 STOPZETTEN ONNODIG PRINTEN (BIJDRAGE DUURZAME ONTWIKKELING)
In 2013 wordt een analyse opgestart m.b.t. welke formulieren en documenten uit de
catalogus kunnen worden teruggetrokken en elektronisch (FINFORM of intranet) ter
beschikking kunnen worden gesteld voor lokale printing of via (centrale) print on
demand.
De uiteindelijke doelstelling is om in 2014 het onnodig printen stop te zetten en het
automatisch ter beschikking stellen van standaardformulieren en documenten via
FinPress te realiseren.
3.2 FINFORM
AAFisc wil alle pertinente formulieren via FINFORM ter beschikking stellen. Een
eerste stap is het in kaart brengen van alle FINFORM-documenten, het bepalen van
de strategie terzake en het uittekenen van de hieraan gelieerde processen. Op basis
hiervan zal een concreet actieplan uitgewerkt worden.

3.3 DIGITALISERING VAN DE ERKENNINGEN VOOR GRENSARBEIDERS (DB
GRENSARBEIDERS)
=> cf. boordtabel project 10
Ingevolge de gewijzigde reglementering inzake het grensarbeidersstatuut is het een
absolute noodzaak om een duidelijk en onbetwistbaar zicht te hebben op de
grensarbeiders die hiervoor in aanmerking komen. Aangezien deze grensarbeiders
belastbaar zijn in Frankrijk bestaat er voor hen immers geen fiscaal dossier en is
bijgevolg geen enkele taxatiedienst belast met het beheer, noch met de controle van
deze dossiers.
Hierdoor bestaat er risico van misbruik van dit gunstig fiscaal regime. Om na te
kunnen nagaan of alle voorwaarden effectief zijn voldaan, dienen we over een
degelijke databank beschikken waarin de gegevens van alle Frans-Belgische
grensarbeiders (50.000 Belgische werknemers belastbaar in Frankrijk) zijn
opgenomen inclusief een link naar de gescande referentiestukken. Deze databank zal
niet alleen dienstig zijn voor het fiscaal nazicht maar ook i.h.k.v. de dienstverlening
t.a.v. werkgevers. Bovendien moet deze databank het mogelijk maken na te gaan of
het bedrag van de voorziene fiscale compensaties tussen België en Frankrijk correct
is berekend en eventueel moet worden aangepast.
4 PROFESSIONELE EXTERNE COMMUNICATIE
4.1 VRAGEN WOORDVOERDER
AAFisc beantwoordt maximaal de vragen die haar via de woordvoerders van het
departement bereiken. De ervaring leert echter dat het noodzakelijk is een
referentiekader te definiëren teneinde duidelijk te stellen op welke vragen de AAFisc
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al dan niet een antwoord verstrekt. Dit kader wordt uiteraard aan alle betrokkenen
gecommuniceerd zoals ook het te respecteren proces en de onderliggende
procedures voor het beantwoorden van vragen van de woordvoerder .
4.2 KWALITATIEVE PRESENTATIES
AAFisc wil garant staan voor de correctheid van alle presentaties m.b.t. haar werking
en/of organisatiestructuur.
Daartoe analyseert zij in 2013 hoe zij deze kwaliteitscontrole in haar processen in kan
bouwen.
5 PARTICIPATIE IN PROJECT INTERNET
5.1 PROJECT INTERNET
AAFisc neemt de nodige initiatieven voor een kwalitatieve bijdrage aan de nieuwe
internetsite van het departement. Dit betekent concreet dat door AAFisc de inhoud
wordt aangeleverd voor de pagina’s “Fiscaliteit”, m.a.w. de pagina’s waarvoor AAFisc
informatie-eigenaar is, en dit maximaal in een leesbare vorm.
Vervolgens waakt de AAFisc erover dat op het internet steeds actuele, pertinente
informatie wordt gepubliceerd. Zij voorziet hiertoe de nodige communicatieacties.
5.2 FISCUS.FGOV
Van zodra de nieuwe internetsite voor het departement operationeel is kan de
fiscus.fgov site worden afgesloten. Uiteraard wordt eerst nagegaan of alle pertinente
informatie werd overgenomen in de nieuwe site. De medewerkers binnen de AAFisc
zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.
5.3 DUIDELIJKE PROCESSEN EN PROCEDURES VOOR PUBLICATIES OP INTERNET
De processen en procedures zijn uitgewerkt en via het intranet gecommuniceerd en
gekoppeld aan een sensibiliseringsactie t.a.v. alle stakeholders op de centrale
administratie.
5.4 DUIDELIJKE ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Duidelijke processen en procedures moeten eveneens de rollen en
verantwoordelijkheden van iedere betrokkene in het proces duidelijk stellen.
6 PARTICIPATIE IN PROJECT LEESBAARHEID
6.1 LEESBARE BRIEVEN
AAFisc realiseert zich dat de correspondentie die door haar diensten wordt
uitgestuurd niet steeds een voorbeeld is op het vlak van de leesbaarheid. De
complexiteit van de wetgeving en regelgeving speelt uiteraard niet in ons voordeel
maar we zullen, net als in 2012, ook in 2013 een aantal veel gebruikte documenten
aan de leesbaarheidstoets onderwerpen. Het spreekt voor zich dat een vulgarisatie
zijn reglementaire grenzen heeft en het is dan ook onontbeerlijk om de voorstellen
van wijzigingen door de experten terzake te laten valideren.
6.2 LEESBARE PUBLICATIES OP INTRA- EN INTERNET
De publicatieprocedures voor intra- en internet voorzien in een passage via het OCC
binnen de AAFisc waar medewerkers die een opleiding professioneel schrijven
hebben gevolgd de publicaties op hun leesbaarheid screenen. Waar nodig stellen zij
aan de aanvrager mogelijke verbeteringen voor teneinde maximaal bij te dragen tot
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voormelde doelstelling van het departement
6.3 LEESBARE INSTRUCTIES EN CIRCULAIRES
In 2013 zal bovendien worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om ook de
instructies en circulaires die binnen de AAFisc worden uitgevaardigd aan een
dergelijke leesbaarheidstoets te onderwerpen.
7 PARTICIPATIE IN PROJECT SOCIALE MEDIA
Uiteraard zal AAFisc zijn medewerking verlenen aan initiatieven op het vlak van het gebruik van
sociale media voor die projecten en/of doelstellingen die haar aanbelangen.
8 CHANGETRAJECT AAFISC
=> cf. boordtabel project 11
AAFisc beseft dat niet iedere medewerker voldoende weet waar onze administratie naar wenst
te evolueren. In 2013 willen we daar via het project “Changetraject AAFisc 2013” verandering in
gaan brengen zodat iedere medewerker in staat zal zijn om de initiatieven, projecten en
doelstellingen in de juiste context te plaatsen. Bovendien willen we via dit traject bereiken dat
onze medewerkers een duidelijk zicht hebben op de nieuwe organisatiestructuur en de
gewijzigde werkmethodes die in 2013 worden uitgerold.
Om dit te bereiken voorzien we:
• een grootschalige communicatiecampagne rond welbepaalde thema’s
• het lanceren van een ideeënbox teneinde de bottom-up approach te
stimuleren
• persoonlijke bezoeken aan de diensten door de administrateur-generaal
9 QPV
Binnen de FOD Financiën geldt volgende operationele doelstelling:
alle Parlementaire Vragen worden prioritair behandeld en binnen de vooropgestelde termijn
beantwoord.
Iedereen binnen de AAFisc is ertoe gehouden deze doelstelling te respecteren en kwalitatieve &
leesbare antwoorden te vertrekken binnen de termijnen.
10 LEVEREN VAN EEN KWALITATIEVE BIJDRAGE VOOR HET
JAARVERSLAG
AAFisc waakt erover dat zij een kwalitatieve bijdrage levert tot het jaarverslag van het
departement. Het spreekt voor zich dat ze duidelijk en volledig cijfermateriaal bezorgt en daar
waar nodig kwalitatieve commentaren voorbereidt. Deze commentaren moeten enerzijds
toelaten de cijfers correct te lezen en interpreteren en anderzijds markante evoluties verklaren.
11 OPERATIONEEL COMMUNICATIEPLAN
Er wordt een operationeel communicatieplan opgesteld om een duidelijk overzicht te hebben
van alle communicatieacties voor 2013. Dit communicatieplan moet niet alleen de weerkerende
communicatieacties bevatten maar eveneens alle acties die gekoppeld zijn aan de projecten en
doelstellingen binnen de AAFisc. Het is m.a.w. een globaal overzicht van alle communicatieacties
die door de AAFisc in 2013 zullen worden geïnitieerd.
Om tot een uniform gebruik van de verschillende kanalen te komen, wordt daarnaast een
kanalenstrategie ontwikkeld zodat het voor de medewerkers binnen de AAFisc duidelijk wordt
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waar ze welke informatie kunnen vinden.
Dit plan en deze strategie zullen de basis vormen voor een kwalitatieve bijdrage vanuit AAFisc
zowel aan FinInfo als aan de Management Newsletter.

P1: HRM
AAFisc is in personeelsaangelegenheden grotendeels afhankelijk van de stafdienst P&O maar kan
desalnietteming initiatieven nemen om het HR-management binnen de AAFisc te optimaliseren dit
alles
met
het
oog
op
een
optimale
inzet
van
ons
personeel.
Voor 2013 werden volgende doelstellingen geformuleerd:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 14
1. Personeelsdashboard: permanente monitoring van het overtal/tekort tussen noodzakelijk en
werkelijk beschikbaar effectief
2. Gericht (i.f.v. functionele noden) en professioneel wervingsbeleid binnen de AAFisc
3. Professionele opvolging van de stagiairs binnen de AAFisc
4. Duidelijk kader en kalender voor de realisatie van de bevorderingen binnen de AAFisc
5. Duidelijk kader en kalender voor de realisatie van de mutaties binnen de AAFisc
6. Hogere functies worden binnen de AAFisc toegekend o.b.v. een transparant proces en
binnen de daarin opgenomen termijnen
7. Voor alle diensten binnen de AAFisc zijn er functieorganigrammen opgemaakt met functies
uit de functiecartografie en duidelijke carrièrepaden
8. Aan de medewerkers van de AAFisc wordt een opleidingsplan aangeboden dat beantwoordt
aan de opleidingsbehoeften
9. Duidelijk kader voor de introductie van telewerk binnen de AAFisc dat i.f.v. de realisatie van
de randvoorwaarden wordt bijgestuurd
10. Implementatie van de ontwikkelcirkels binnen de AAFisc
11. Ondersteuning van het lokaal management i.h.k.v. het syndicaal overleg i.g.v.
verhuisbewegingen
12. Opzetten van gestructureerde informatie-uitwisseling tussen de BuPa AAFisc, de IAM-cel en
de cel Logistiek m.b.t. personeelsbewegingen teneinde proactief te kunnen optreden bij het
toekennen/wijzigen van toegangsrechten
13. Terugdringen van het absenteïsme binnen de AAFisc
1. PERSONEELSDASHBOARD:
PERMANENTE MONITORING VAN HET OVERTAL/TEKORT TUSSEN
NOODZAKELIJK EN WERKELIJK BESCHIKBAAR EFFECTIEF
=> cf. boordtabel project 9
AAFisc wenst een optimale inzet van haar personeel. Zij wil dit bereiken door voor alle domeinen
een duidelijk zicht te krijgen op de werklast op basis waarvan de functionele noden in kaart
worden gebracht. Die functionele noden willen we gebruiken als basis voor de inzet van ons
personeel. Het is absoluut noodzakelijk hierover binnen AAFisc en de FOD FIN een draagvlak te
creëren. Om hierin te slagen wil AAFisc over een dashboard beschikken dat haar toelaat op om
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het even welk moment over volledige en up-to-date personeelsinformatie te beschikken op basis
waarvan ze de juiste beslissingen kan nemen.
Het project Personeelsdashboard zal eveneens in volgende monitoring voorzien:
-

continue monitoring van het overtal/tekort tussen noodzakelijk en werkelijk
beschikbaar effectief
het ter beschikking stellen van up-to-date functionele noden.

2. GERICHT (I.F.V. FUNCTIONELE NODEN) EN PROFESSIONEEL
WERVINGSBELEID BINNEN DE AAFISC
AAFisc is er zich van bewust dat de beperkte instroom waar zij in 2013 op mag rekenen zo
optimaal mogelijk moet worden ingezet. Het is dan ook in die context dat de
toewijzingsvoorstellen t.a.v. administrateurs o.b.v. de informatie in voormeld dashboard zullen
worden opgemaakt.
Bovendien heeft de AAFisc er geen baat bij als de “verkeerde” profielen worden gerekruteerd.
Het is dan ook van uit die invalshoek dat maximale medewerking wordt verleend aan
selectiejury’s en dat AAFisc er bij de stafdienst P&O op aandringt wervingen slechts uit te voeren
op voor de business functioneel gepaste momenten.

3. PROFESSIONELE OPVOLGING VAN DE STAGIAIRS BINNEN DE AAFISC
Het spreekt voor zich dat wanneer de instroom beperkt is deze met de nodige omzichtigheid
moet worden behandeld. De AAFisc wenst dan ook vanaf 2013 een professionele opvolging van
de stagiairs. Enerzijds plant zij hiervoor integratiebevragingen met de stagiair zelf en zijn/haar
functionele chef, anderzijds voorziet zij een inhoudelijke analyse van de door de stafdienst P&O
(expertisecentrum Planning & Loopbaan) gehouden exitgesprekken teneinde eventuele
aanbevelingen te kunnen formuleren. Dit om te vermijden dat stagiairs onze administratie voor
de verkeerde redenen verlaten.
4. DUIDELIJK KADER EN KALENDER VOOR DE REALISATIE VAN DE
BEVORDERINGEN BINNEN DE AAFISC
De BuPa AAFisc zal erover waken dat alle bevorderingsbewegingen binnen de AAFisc enerzijds
volgens een welbepaald kader verlopen en anderzijds slechts effectief worden uitgerold op een
voor de business functioneel verantwoord moment.
5. DUIDELIJK KADER EN KALENDER VOOR DE REALISATIE VAN DE
MUTATIES BINNEN DE AAFISC
Mutatieaanvragen binnen AAFisc worden uitgevoerd binnen het hiervoor gedefinieerd kader
(i.f.v. functionele noden) en dat maximaal op een voor de business functioneel verantwoord
moment.
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6. HOGERE FUNCTIES WORDEN BINNEN DE AAFISC TOEGEKEND O.B.V.
EEN TRANSPARANT PROCES EN BINNEN DE DAARIN OPGENOMEN
TERMIJNEN
AAFisc wil dat hogere functies worden toegekend o.b.v. van een transparante procedure ( via
een gestandaardiseerd formulier) en binnen de daarin opgenomen termijnen.
Het is bijgevolg de bedoeling om dit proces begin 2013 aan de diensten te communiceren om
ook op dit vlak uniform te handelen.
7. VOOR ALLE DIENSTEN BINNEN DE AAFISC ZIJN ER
FUNCTIEORGANIGRAMMEN OPGEMAAKT MET FUNCTIES UIT DE
FUNCTIECARTHOGRAFIE EN DUIDELIJKE CARRIEREPADEN
Midden 2013 moeten voor alle toekomstige diensten binnen de AAFisc de
functieorganigrammen beschikbaar zijn met voor de verschillende functies een opgave van de
referentie uit de federale functiecartografie.
Voor die functies waarvoor geen kapstok wordt gevonden binnen deze cartografie zullen de
nodige functiebeschrijvingen worden uitgewerkt en vervolgens aan het wegingscomité worden
overgemaakt.
Bovendien zullen mogelijke carrièrepaden (leidinggevend versus expertentraject) voor
medewerkers binnen de AAFisc in kaart worden gebracht.

8. AAN DE MEDEWERKERS VAN DE AAFISC WORDT EEN
OPLEIDINGSPLAN AANGEBODEN DAT BEANTWOORDT AAN DE
OPLEIDINGSBEHOEFTEN
AAFisc wil dat het aan haar medewerkers aangeboden opleidingsplan beantwoordt aan hun
opleidingsbehoeften. Bijgevolg wenst ze haar aanpak bij te sturen om tegen 2014 te komen tot
een upgrade van het opleidingsaanbod voor haar medewerkers.
Om dit te realiseren zullen in 2013 de opleidingsbehoeften bij de medewerkers zelf worden
opgevraagd, zal een analyse worden uitgevoerd van de feedback van de in 2012 gerealiseerde
opleidingen en zal de opleidingsmethodologie alsook de timing van de opleidingen grondig
worden herbekeken. Dit alles om te komen tot een geoptimaliseerd, kwalitatief
opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de behoeften van haar medewerkers.
9. DUIDELIJK KADER VOOR DE INTRODUCTIE VAN TELEWERK BINNEN
DE AAFISC DAT I.F.V. DE REALISATIE VAN DE RANDVOORWAARDEN
WORDT BIJGESTUURD
Binnen AAFisc werden de taken die voor telewerk in aanmerking komen opgelijst. Voorlopig is dit
het referentiekader waarbinnen de aanvragen voor telewerk worden behandeld. Het spreekt
voor zich dat dit kader evolutief is. AAFisc engageert er zich dan ook toe dit kader trimestrieel te
herbekijken in het licht van een progressieve uitrol van telewerk binnen haar administratie.
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10.

IMPLEMENTATIE VAN ONTWIKKELCIRKELS BINNEN DE AAFISC

AAFisc heeft een plan van aanpak uitgewerkt voor de uitrol van ontwikkelcirkels binnen haar
administratie. Zij streeft hierin naar een maximale doorvertaling van de operationele
doelstellingen om zo iedereen te laten bijdragen tot de realisatie ervan.
11. ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL MANAGEMENT I.H.K.V. HET
SYNDICAAL OVERLEG I.G.V. VERHUISBEWEGINGEN
De BuPa van AAFisc zal de voorzitters van het verplicht te organiseren basisoverlegcomité n.a.v.
verhuisbewegingen ondersteunen.
12. OPZETTEN VAN GESTRUCTUREERDE INFORMATIEUITWISSELING
TUSSEN DE BUPA AAFISC, IAM-CEL EN CEL LOGISTIEK M.B.T.
PERSONEELSBEWEGINGEN TENEINDE PROACTIEF TE KUNNEN
OPTREDEN (BIJ HET TOEKENNEN/WIJZIGEN VAN
TOEGANGSRECHTEN, UITVOEREN VAN VERHUISBEWEGINGEN,
WIJZIGINGEN AAN HET ORGANIGRAM)
AAFisc streeft ernaar om een gestructureerde informatieuitwisseling op te zetten om aldus
proactief te kunnen optreden voor het toekennen en/of wijzigen van toegangsrechten tot de
noodzakelijke businessapplicaties, het leveren van de nodige logistieke ondersteuning bij de
realisatie van verhuisbewegingen binnen de North Galaxy alsook het updaten van het
organigram n.a.v. personeelsbewegingen.
13.

TERUGDRINGEN VAN HET ABSENTEISME BINNEN DE AAFISC

AAFisc moet het absenteïsme binnen haar administratie zien terug te dringen tot 5%. Zij zal
hiertoe in 2013 een oorzakenanalyse uitvoeren op basis waarvan ze vervolgens een actieplan zal
definiëren.

P2: BEDRIJFSPROCESSEN
AAFisc zet volop in op het modelleren en documenteren van haar bedrijfsprocessen.
Zij doet dit niet alleen i.h.k.v. de evolutie van een materie- & taakgerichte naar een doelgroep- &
procesgeoriënteerde organisatie maar wenst door haar bedrijfsprocessen actief te beheren, te
modelleren, te documenteren en te automatiseren waar mogelijk de efficiëntie en dus de inzet en
productiviteit van haar beschikbare mensen sterk te verbeteren.
Zij beperkt zich hierbij niet tot het in kaart brengen van de huidige werkmethodes maar gaat tijdens
het modelleren ook zoveel als mogelijk op zoek naar optimalisaties enerzijds met het oog op een
maximale harmonisatie over de verschillende materies heen en anderzijds met het objectief een ver
doorgedreven automatisering te realiseren van die taken die daarvoor in aanmerking komen. Deze
processen zullen immers de basis vormen voor toekomstige automatiseringsprojecten.
Deze aanpak is immers onontbeerlijk willen we het verminderd personeelseffectief op kunnen
vangen zonder onze kernopdrachten in het gedrang te brengen.

35

Het is dan ook in die context dat de AAFisc voor 2013 volgende doelstellingen heeft gedefinieerd:
1. Business Process Management (BPM) binnen de AAFisc
1.1 Procesmap AAFisc
1.2 Modelleren en documenteren van bedrijfsprocessen
1.3 BPM-netwerk
2. Continue procesanalyse met het oog op het identificeren en realiseren van procesoptimalisaties
2.1 Procesoptimalisaties
2.2 Automatiseringen
3. Effectieve uitrol van een aantal processen
4. Verhogen en opvolgen van de kwaliteit van uitgevoerde processen
5. Verdere digitalisering
6. Verdere afbouw van papieren aangiften

1. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) BINNEN DE AAFISC
1.1 PROCESMAP AAFISC
De procesmap is een bevattelijk overzicht van de bedrijfsprocessen binnen de
AAFisc. De procesmap werd in 2012 verder onder de loep genomen.
Deze procesmap is evolutief in die mate dat ze ook in 2013 o.b.v. de
gemodelleerde processen (cf. infra) verder zal worden geoptimaliseerd in een
streven naar een zo beperkt mogelijke procesmap met maximaal transversale
processen.
1.2 MODELLEREN EN DOCUMENTEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN
AAFisc wil tegen eind 2013 al haar bedrijfsprocessen modelleren en
documenteren met uitgeschreven werkmethodes (niv 4). In parallel worden alle
mogelijke optimalisaties (harmonisaties/automatisaties) in kaart gebracht.
Vervolgens willen we voor een aantal processen de procesbeschrijvingen
vervolledigen met de processtrategie en SMART-doelstellingen definiëren op
basis waarvan procesKPI’s zullen worden gedefinieerd (cf. infra – P3), alsook een
tijdslijn voor de operationele processen. Deze processen zullen bovendien de
basis vormen voor het uitvoeren van een risicoanalyse (cf. infra - P3).
=> cf. organisatiedoelstelling 15
1.3 BPM-NETWERK
Omdat de AAFisc ervan overtuigd is dat BPM een goeie managementaanpak is
die ernaar streeft businessprocessen af te stemmen op de organisatiestrategie
investeert zij in een actieve participatie in het BPM-netwerk waar deze
methodologie verder wordt ontwikkeld voor het ganse departement.

2. CONTINUE PROCESANALYSE MET HET OOG OP HET IDENTIFICEREN
EN REALISEREN VAN PROCESOPTIMALISATIES
AAFisc wil komen tot een actief beheer van haar processen in een streven om via continue
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procesanalyse de mogelijke procesoptimalisaties te documenteren zodat die als basis kunnen
dienen voor de jaarlijkse prioritiseringsoefening.
Voor 2013 werden volgende prioriteiten weerhouden:
2.1 PROCESOPTIMALISATIES
Daar waar we merken dat een proces niet functioneert zoals we dat willen,
wordt het opnieuw onder de loep genomen om de vastgestelde
tekortkomingen te analyseren en te verhelpen.
In concreto betekent dit dat we in 2013 het proces 2 (verzamelen en beheren
van fiscale gegevens) terug onder de loep nemen met het oog op een review
op volgende 2 concrete blokken:
•
volledige review wat de indiening van de fiches 325 betreft
(limietdata, kwaliteitscontrole van de gegevens, procedures
i.g.v. laattijdige of niet-indiening, behandeling van fiches voor
niet gekende belastingplichtigen)
•
review van de procedure voor de behandeling van negatieve
fiches
Ook de risicobeheersprocessen (processen 17, 18 & 19) worden in 2013 verder
geoptimaliseerd (cf. supra – R1 2.1).
=> cf organisatiedoelstelling 15

2.2 AUTOMATISERINGEN
2.2.1 Applicatief
AAFisc streeft ernaar haar activiteiten zo veel als mogelijk te automatiseren zodat
op termijn enkel nog een manuele tussenkomst i.h.k.v. het verzamelen en
verwerken van persoonlijke en fiscale gegevens is vereist voor die taken
waarvoor een menselijke tussenkomst onontbeerlijk is én een toegevoegde
waarde biedt voor de goede werking.
Ook in 2013 wordt de informatisering verder gezet.
Enerzijds werken we aan een verdere optimalisatie van applicaties die reeds in
gebruik zijn en dit in een streven naar een doorgedreven automatisering en/of
naar een hogere gebruiksvriendelijkheid.
Anderzijds werken we aan het ontwerpen van nieuwe applicaties.
We maken een onderscheid tussen enerzijds de applicaties die, als alles volgens
plan verloopt, effectief in de diensten zullen worden uitgerold en anderzijds de
applicaties die worden voorbereid met het oog op een uitrol in 2014.
o

Applicaties met effectieve uitrol in 2013:
•

STIR-opsporingen (STIRON lot 3 – opsporingen)
=> cf. boordtabel project 7
Binnen de opsporingsdiensten en e-auditcellen zal begin
2013 de applicatie STIR-opsporingen worden uitgerold. Deze
applicatie moet een efficiënt beheer en een transparante
opvolging van de opsporings- en e-auditactiviteiten mogelijk
maken.
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•

STIRON lot 2 – BTW:
=> cf. boordtabel project 12
Medio februari 2013 wensen we de nieuwe backoffice
toepassing voor de BTW uit te rollen in de diensten.

•

STIR-BTW:
=> cf. boordtabel project 13 & 14
De uitbreiding van STIR-BTW voor de behandeling van
anomalieën in niet-periodieke aangiften zal gesynchroniseerd
verlopen met de uitrol van STIRON – lot 2 BTW.
Bovendien wensen we in september 2013 een
geoptimaliseerde versie van de toepassing te lanceren om zo
te komen tot een performante en bijgewerkte toepassing die
de kantoren de mogelijkheid biedt om op een
gebruiksvriendelijke manier hun taken en anomalieën te
behandelen.

•

TAXI
=> cf. boordtabel project 15 & organisatiedoelstelling 16
Ook voor de toepassing TAXI (behandeling van anomalieën in
aangiften in de personenbelasting) voorzien we in 2013 de
uitrol van een geoptimaliseerde versie.
We werken hierbij concreet aan de verbetering van filters
(o.b.v. kosten/baten-analyses & analyse of bepaalde filters
niet aan de bron (vb: foutmeldingen en/of wizards in TOW)
kunnen worden aangepakt), het centraal verzenden van
boeteberichten en het inkohieren van boetes via TAXI. Ook
wensen we de functionaliteit “werklast van de medewerkers”
ter beschikking te stellen om zo een betere aansturing en
opvolging mogelijk te maken.

•

Tool beheer doelgroep GO/KMO
=> cf. boordtabel project 16
Om de doelgroep GO en vervolgens ook KMO op een
geautomatiseerde manier te kunnen beheren voorzien we de
realisatie van deze tool in 2013 om voorbereid zijn op de
evolutie naar een doelgroepgeoriënteerde administratie.

•

Uitrol van een geoptimaliseerde versie van STIRCO (cf. supra
– R1 2.3)
=> cf. boordtabel project 6

•

Uitrol van een module voor de berekening van de normale
bouwwaarde (B57) (cf. supra – R1 2.3)
=> cf. boordtabel project 8

•

Uitrol van een geoptimaliseerde versie van de WF Geschillen
=> cf. boordtabel project 17
Het is de bedoeling om in 2013 de integratie met SITRAN te
realiseren alsook de voorbereiding te doen voor de
uitbreiding van de applicatie in 2014 met gestructureerde
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templates.
o

o

Applicaties met voorziene uitrol in 2014:
•

TAXI
=> cf. boordtabel project 15
In 2014 wensen we de aanslagen van ambtswege voor nietindieners maximaal geautomatiseerd te laten verlopen en dat
via de applicatie TAXI.

•

BizTax Backoffice
=> cf. boordtabel project 18
In 2013 werken we verder aan de backoffice applicatie voor
de rechtspersonen met het oog op een uitrol van deze
applicatie voor de behandeling van de aangiften voor het AJ
2014. Het hele proces van bij de indiening tot de inkohiering
van de aangifte zal geautomatiseerd worden.
Alvorens over te gaan naar een nationale uitrol zal de
applicatie in piloot worden getest.

Applicaties waarvoor functionele analyse wordt uitgevoerd:
•

Update toepassing bedrijfsvoorheffing
=> cf. boordtabel project 19
In 2013 werken we ook aan de functionele analyse voor een
complete toepassing voor de berekening van de
bedrijfsvoorheffing. Op basis van deze analyse zal een
concrete realisatieplanning opgemaakt worden.

•

Elektronisch dossierbeheer- & opvolgingssysteem
=> cf. boordtabel project 20
AAFisc heeft de behoefte uitgedrukt om voor haar centrale
diensten te beschikken over een elektronisch dossierbeheer& opvolgingssysteem. Het is de bedoeling begin 2013
definitief uitsluitsel te hebben over het feit of de voor het
departement voorziene generieke oplossing al dan niet aan
de behoeften van de AAFisc tegemoet komt. Indien dit niet
het geval is zal op basis hiervan een concreet project voor
AAFisc gedefinieerd worden.

2.2.2 Geautomatiseerde gegevensuitwisseling
o

STIR-INT:
=> cf. boordtabel project 21
In 2013 wordt ook verder gewerkt aan de uitbreiding van de applicatie
STIR-INT. We willen met deze applicatie voldoen aan artikel 8 van de
Europese Richtlijn 2011/16/EU d.d. 15/02/2011, met name de
automatische uitwisseling in het kader van de internationale
administratieve bijstand en de strijd tegen de fiscale fraude. Ook wensen
we hiermee een verdere uitbreiding van de automatische uitwisseling
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van inlichtingen in het kader van het OESO-verdrag inzake
administratieve bijstand te realiseren.
o

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de AAFisc en de Sociale
Inspectiediensten:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 16
AAFisc wil in 2013 de huidige papieren uitwisseling van documenten 281
vervangen door een elektronische gegevensstroom. In dit kader worden
de opportuniteit en de technische mogelijkheden onderzocht om de
communicatie tussen de SIOD en AAFisc te laten lopen via ‘e-boxen’.

o

Elektronische gegevensuitwisseling met KSZ voor wat de gegevens m.b.t.
de leeflonen betreffen:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 18
Begin 2013 starten overlegvergaderingen met de KSZ en POD
Maatschappelijke Integratie om de toezegging te verkrijgen m.b.t. de
inlichtingen. Vervolgens zullen de nodige stappen gezet worden om te
komen tot een interface voor de geautomatiseerde uitwisseling van deze
inlichtingen die absoluut noodzakelijk zijn om de netto-bestaansmiddelen
(artikel 132 van het WIB 1992) te kunnen berekenen.

3. EFFECTIEVE UITROL VAN EEN AANTAL PROCESSEN
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 19
AAFisc wenst in 2013 een aantal processen ook effectief in haar diensten uit te rollen.
Niet alleen om de diensten vertrouwd te maken met deze nieuwe aanpak (evolutie van een
taakgerichte naar een procesgeoriënteerde organisatie) maar ook om de zekerheid te hebben
dat al haar diensten in deze processen de voorgeschreven werkprocedures kennen én
respecteren.
Voor 2013 staat de uitrol van volgende processen op het programma:
o voor de operationele diensten
o proces 111 voor de opsporingsdiensten en e-auditcellen met het oog op
harmonisatie van de werkmethodes
o proces 6 voor de klassieke diensten DB en BTW met het oog op harmonisatie van de
werkmethodes voor het behandelen van niet-indieners
o voor de centrale administratie staat de uitrol van de processen OE&O, de IAM-cel alsook de
cel Organisatiebeheersing op het programma.
Uiteraard zullen hiervoor de nodige informatie- en/of opleidingssessies worden georganiseerd.
In 2013 zullen de controlecentra eveneens worden opgeleid voor de processen 20 & 110. Het is
immers de bedoeling om vanaf 1/1/2014 de hierin uitgeschreven
werkmethodes te respecteren.

4. VERHOGEN EN OPVOLGEN VAN DE KWALITEIT VAN UITGEVOERDE
PROCESSEN
AAFisc staart zich niet blind op kwantiteit maar hecht ook belang aan een duidelijk zicht op de
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kwaliteit van de uitgevoerde processen.
Om hiertoe te komen werden volgende operationele doelstellingen gedefinieerd die i.h.k.v. de
beheerscyclus worden opgevolgd:
o

voor P:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 20

Het percentage kwaliteitscontroles De dienstchef onderwerpt de dossiers die hem voor
dat aanleiding heeft gegeven tot kwaliteitscontrole worden voorgelegd zonder uitstel aan een
minstens één opmerking
objectieve en correcte beoordeling.
Het percentage correct behandelde De aangiften worden behandeld volgens de voorgeschreven
foutboodschappen
m.b.t. methoden
bedrijfsleiders en loontrekkers
Het percentage geblokkeerde De dossiers die in het kader van het beheer geblokkeerd
dossiers
met
buitenlandse worden omwille van buitenlandse inkomsten, geven in 12 %
inkomsten dat aanleiding heeft van de gevallen aanleiding tot een rechtzetting.
gegeven tot een rechtzetting

Anderzijds wordt ook ingezet op een effectieve kwaliteitscontrole op het terrein door de cel
Organisatiebeheersing. Voor meer details verwijzen we graag naar P3 (cf. infra).

5. VERDERE DIGITALISERING
Om volledig elektronisch te kunnen werken, één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een
veralgemeende invoering van telewerk binnen AAFisc, is een verdere digitalisering van de fiscale
dossiers een noodzaak.
In 2013 werken we hiervoor op 2 assen:
o

Verdere digitalisering van de fiscale dossiers
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 19
Tegen eind 2013 willen we fase 2 afgerond hebben, d.w.z. het verder zetten van de
digitalisering van de permanente dossiers voor de diensten te Brussel die niet tijdens
fase 1 konden worden behandeld (directies te Brussel) en de scanning van alle
permanente dossiers van de directies (BTW, PB & VENB) in de provincies Vlaams- en
Waals-Brabant, Henegouwen en West-Vlaanderen.
Tegen eind 2013 willen we vervolgens fase 3, die alle overige directies viseert,
voorbereid hebben.

o

Scanning, registratie en beheer van de inkomende post
Herlancering van het project dat de volledige digitalisering van alle binnenkomende
stukken viseert inclusief een workflow (opvolging van de stukken via de scanningtools
Myscan et CSS).
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6. VERDERE AFBOUW VAN PAPIEREN AANGIFTEN
Tegen eind 2013 willen we het aantal papieren aangiften verder afbouwen.
Voor 2013 werden volgende initiatieven gedefinieerd:
o

aangepaste scanbare aangifte in de personenbelasting voor AJ 2013 (1 i.p.v. 2 A3’s)
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 22

o

vermindering van het aantal door de administratie te verzenden papieren aangiften à
rato van de uitbreiding van de doelgroep die een voorstel van vereenvoudigde aangifte
ontvangt

o

introductie van de wettelijk verplichte elektronische indiening van de aangifte in de
vennootschapsbelasting (cf. supra)

P3: METING EN OPVOLGING
Om AAFisc degelijk te kunnen aansturen en de werking van haar diensten te kunnen opvolgen wenst
AAFisc over performante managementinstrumenten te beschikken.
Daarnaast wenst zij een duidelijk zicht te krijgen op de risico’s binnen haar organisatie en werking
(interne controle), deze actief te beheren en eventuele dysfuncties vast te stellen.
Zij voorziet hierbij vooral een beroep te kunnen doen op de N2’s die verantwoordelijk zijn voor de
aansturing en opvolging van de operationele diensten alsook op haar cel Organisatiebeheersing die
op verzoek van de N2’s de realiteit achter de cijfers op het terrein zal verifiëren.
De AAFisc definieert hiertoe initiatieven in onderstaande domeinen:
1. Beheerscyclus
1.1 Professionalisering beheerscyclus operationele diensten
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2 Uitrol beheerscyclus centrale diensten
2 Ontwikkelen en ter beschikking stellen van adequate tools
2.1 Jaarlijkse aanpassingen n.a.v. strategisch seminarie
2.2 Maandelijkse bijwerking bestaande tools
2.3 Dashboard
3 ProcesKPI’s
4 Organisatiebeheersing
4.1 Organisatorisch
4.2 Leidraad integer handelen
4.3 Risicoanalyse
4.4 Kwaliteitscontrole
4.5 Operationele doelstellingen
5 Werklastmeting centrale administratie

Werken met de BSC
Netwerk correspondenten
Interne benchmarking
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1. BEHEERSCYCLUS
1.1 PROFESSIONALISERING BEHEERSCYCLUS OPERATIONELE DIENSTEN
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 23
1.1.1 Werken met de BSC (Balanced Score Card)
Een beheerscyclus heeft slechts zin als die op alle niveaus en dit volgens het principe
van het “management by exception” wordt opgevolgd. Het is dan ook in die context
dat in de cockpit van AAFisc wordt opgevolgd of voor ieder rood signaal wel degelijk
een actie wordt geformuleerd.
KPI
Het aantal indicatoren dat in het
rood stond in de vorige periode en
waarvoor de AAFisc geen actie
gedefinieerd heeft

Doelstelling
Op een rood signaal wordt altijd gereageerd met een actie.
Die actie kan verschillende vormen aannemen : plan van
aanpak - onderzoek - uitstel wegens andere prioriteiten overmacht - escalatie.

1.1.2 Netwerk correspondenten
Er mag geen onderbreking zijn in de inspanningen om van onze correspondenten
volwaardige medewerkers te maken die de principes van het
performantiemanagement onderschrijven en kunnen uitdragen. Daartoe is een
continue aanwezigheid op het terrein nodig, om de nodige ondersteuning te geven
bij het verder uitrollen van de beheerscyclus, maar omgekeerd is het ook nodig op
regelmatige basis een forum te bieden waarop de correspondenten hun ervaringen
kunnen uitwisselen.
Het nauwer betrekken van de correspondenten bij het ontwikkelen van nieuwe tools
en het opstellen van richtlijnen, is eveneens nuttig om de latere communicatie
hierover te bevorderen.
Het is dan ook in die context dat de cel beheerscontrole van AAFisc ook in 2013 het
voortouw neemt om te komen tot een performant netwerk en dit door de BC N2
tweewekelijks en de BC N3 driemaandelijks te ondersteunen in de uitvoering van de
beheerscyclus.

1.1.3 Interne benchmarking
Op basis van één van de actiepunten die geformuleerd werden i.h.k.v. het strategisch
voorjaarsseminarie van het Directie Comité (mei 2012), zijn alle algemene
administraties van FOD Financiën verantwoordelijk gesteld om
performantiestandaarden te identificeren, de meetgegevens van vergelijkbare
bureaus te onderzoeken en de te behalen normen op te leggen gebaseerd op het
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gemiddelde van de best presterende bureaus. Het belang van het opzetten van
interne benchmarking binnen FodFin werd nogmaals benadrukt op het
najaarsseminarie van het Directie Comité (november 2012). Hierin werd bepaald dat
iedere administratie en stafdienst moet inzetten op interne benchmarking in 2013.
Binnen deze context wil de stafdienst B&B in 2013 transversaal een systematische
aanpak van interne benchmarking verankeren binnen de beheerscycli van FodFin.
Het is in dit kader dat de AAFisc voor 2013 volgende doelstelling heeft geformuleerd:
o

voor elke doelgroep (KD PB, KD VENB, KD RPB, KD BNI, KD BTW, CC) wordt
tijdens de eerste evaluatievergadering van 2013 een benchmark opgesteld

o

het resultaat ervan wordt tijdens de 3 volgende evaluatievergaderingen
expliciet opgevolgd

1.1 UITROL BEHEERSCYCLUS CENTRALE DIENSTEN
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 24
AAFisc wenst in 2013 ook voor haar centrale diensten een beheerscyclus uit te rollen.
Concreet betekent dit dat:
o

KSF’en worden bepaald voor de CA

o

voor elke centrale dienst o.b.v. de processen doelstellingen worden bepaald

o

(proces-)KPI’s worden ontwikkeld voor het opvolgen van deze doelstellingen

o

een roadbook wordt uitgetekend

o

de nodige informatie wordt verstrekt aan de medewerkers van de CA

o

de dienstchefs worden gesensibiliseerd

o

de beheerscyclus wordt uitgerold.

De cel beheerscontrole van de AAFisc neemt hierin het voortouw maar zal dit uiteraard enkel
kunnen realiseren o.b.v. een goede samenwerking met de centrale diensten.
2. ONTWIKKELEN EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN ADEQUATE TOOLS
2.1 JAARLIJKSE AANPASSINGEN N.A.V. STRATEGISCH SEMINARIE
=> cf. boordtabel projecten 22 -29
Jaarlijks dienen de MISSISSIPPI-tools te worden aangepast in functie van de beslissingen
genomen tijdens de strategische seminaries. Dit kan betrekking hebben op de ontwikkeling
van nieuwe boordtabellen, het opmaken van nieuwe rapporten, het toevoegen, aanpassen of
verwijderen van KPI’s in de cockpits.
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De cel beheerscontrole binnen AAFisc waakt erover dat vóór eind januari 2013 de
aangepaste cockpits en de nodige opvolgingsrapporten in TBT beschikbaar zullen zijn.
Daarenboven coördineert de cel beheerscontrole in samenspraak met de N2’s en hun
business correspondenten hun voorstellen voor aanpassing van de doelstellingen en KPI’s.
Deze voorstellen worden op het strategisch seminarie ter validatie gepresenteerd waarna de
cel beheerscontrole de voorbereidingen voor de realisatie van aangepaste cockpits en de
nodige opvolgingsrapporten in TBT (tegen uiterlijk eind januari 2014) coördineert.
Zowel P, KMO als GO definieert hiertoe jaarlijks de nodige projecten om te komen tot een
tijdige aanpassing van hun cockpits.
Voor P wordt in 2013 gewerkt aan een nieuwe boordtabel en opvolgingsrapport teneinde de
pertinentie van de TAXI-filters op een gestructureerde manier te kunnen opvolgen. In 2013
zullen ook KPI’s worden gedefinieerd voor de opvolging van de activiteiten van de
opsporingsdiensten.
2.2 MAANDELIJKSE BIJWERKING BESTAANDE TOOLS
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 25
De cel beheerscontrole zorgt ervoor dat maandelijks de tools tijdig (d.i. tegen de 15de van
elke maand) zijn bijgewerkt met de gegevens van de vorige maand en dat de nog
ontbrekende KPI’s geactiveerd worden.
2.3 DASHBOARD
=> cf. boordtabel project 9
In 2013 wordt eveneens een controle- & personeelsdashboard ontwikkeld (cf. supra R1 &
P1).
3. PROCESKPI’S
De MPM-cel van AAFisc zal in 2013 een analyse maken van mogelijke KPI’s die de efficiëntie van de
processen m.b.t. onze kernactiviteiten1, 2, 5, 6, 20, 34, 110, 111 in beeld kunnen brengen. Het gaat
over volgende processen:
o

P1: het verzamelen en beheren van persoonlijke gegevens

o

P2: het verzamelen en beheren van fiscale gegevens

o

P5: het berekenen van de schuld/tegoed

o

P6: acties op de fiscale balans

o

P20: fiscale controle

o

P34: algemene/specifieke interacties
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o

P110: geschillenbehandeling

o

P111: opsporings- & e-auditactiviteiten

=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 26
De nodige stappen worden gezet om deze KPI’s te ontwikkelen zodat ze vanaf 2014 kunnen
opgevolgd worden.
Ook voor de centrale administratie zullen i.h.k.v. het project “uitrol beheerscyclus centrale diensten”
(cf. supra 1.2) proces KPI’s bepaald worden.
4. ORGANISATIEBEHEERSING
De cel organisatiebeheersing binnen de dienst van de administrateur-generaal is in oprichting. Zij
heeft in de dagelijkse werking de bevoegdheden van de algemene inspectie overgenomen en stuurt
de BIC diensten aan. Deze cel zal bestaan uit twee afdelingen: interne controle en interne inspectie.
De afdeling interne controle zal instaan voor de opvolging, centraal en op het terrein, van de
processen binnen onze administratie en in het bijzonder voor de betrouwbaarheid van de verstrekte
informatie, de naleving van wetten en reglementaire bepalingen en het nagaan of taken en
opdrachten op een efficiënte, doeltreffende, ethische en economische manier worden uitgevoerd.
De afdeling interne inspectie zal onderzoek voeren naar mogelijke schendingen tegen de
deontologie, integriteit, ethiek. Het uitvoeren van een integriteitbeleid impliceert preventieve en
proactieve actie die verkeerd gedrag moet ontraden.
4.1 ORGANISATORISCH
=> cf. boordtabel project 30
Het is de bedoeling om de diensten Bijstand en Interne Controle (BIC) in 2013 functioneel te
hergroeperen in de cel Organisatiebeheersing. De activiteiten van deze cel zullen in één
proces worden beschreven. Dit proces zal enerzijds de” interne controle”-activiteiten
verduidelijken, inclusief alle stappen van COSO_ERM en INTOSAI. Anderzijds bevat dit proces
ook de activiteiten die onder de noemer “interne inspectie” vallen. Ook de opvolging van de
aanbevelingen, geformuleerd in diverse auditrapporten (rekenhof e.a.) zullen in voormeld
proces geïntegreerd worden.
4.2 LEIDRAAD INTEGER HANDELEN
Alle medewerkers van onze administratie zullen worden geïnformeerd over de leidraad met
betrekking tot integer handelen van de AAFisc. Deze leidraad is geënt op de leidraad bij het
deontologisch kader van de FOD Financiën.
4.3 RISICOANALYSE
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 27
In afwachting van uitgewerkte processen focust de cel Organisatiebeheersing zich op de
belangrijkste risico’s voor onze administratie, zoals het risico dat dossiers versneld worden
afgehandeld met kwaliteitsverlies als gevolg, of het risico dat geen beslissing wordt genomen
in een administratief geschil binnen een termijn van 6 of 9 maanden.
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In de loop van 2013 worden een aantal processen uitgerold (cf. supra – P2); de risicoanalyse
van die processen volgt chronologisch.
Naarmate de kernprocessen van AAFisc uitgeschreven zijn zal er een risicoanalyse worden
uitgevoerd (analyse, evaluatie en prioritisering). In 2013 worden de processen 6, 17, 18, 19,
20 en 111 opgeleverd. Ook de bestaande controlemaatregelen in die processen worden
geëvalueerd. Nieuwe controlemaatregelen worden gedefinieerd en geïmplementeerd.
4.4 KWALITEITSCONTROLE
=> cf. boordtabel organisatiedoelstellingen 9 & 28
Het is de bedoeling om de kwaliteitscontrole deels te integreren in onze toepassingen. Naar
aanleiding van de monitoring in 2012 m.b.t. de behandeling van foutmeldingen
bedrijfsvoorheffing in TAXI wordt voorgesteld om de kwaliteitscontrole in deze applicatie te
verfijnen. Er zal ook worden nagegaan of een gelijkaardige ingebouwde kwaliteitscontrole in
de andere business applicaties kan worden ingevoerd.
Voor 2013 werden in dit domein overigens volgende operationele doelstellingen
geformuleerd:
o

structurele kwaliteitscontrole van uitgevoerde controles (cf. supra – R1)
De kwaliteit van de uitgevoerde controles wordt lokaal, aan de hand van checklists, op
een gestructureerde manier opgevolgd. De cel organisatiebeheersing zal deze
kwaliteitscontrole opvolgen. Diensten waarvan de resultaten in bepaalde controleacties
zeer sterk afwijken van het gemiddelde zullen worden opgevolgd.

o

kwaliteitscontrole van beheerswerkzaamheden
Op het vlak van beheerswerkzaamheden zal in 2013 een kwaliteitscontrole worden
uitgevoerd in de BTW directies.

o

wegwerken stock “oude” geschillen
Om de voorraad ‘oude’ geschillen in zowel klassieke diensten, documentatiecentra als
controlecentra weg te werken wordt de opvolging door de dienst organisatiebeheersing
met zes maanden verlengd.

5. WERKLASTMETING CENTRALE ADMINISTRATIE
=> cf. boordtabel project 31
AAFisc wenst in 2013 i.s.m. externe specialisten een werklastmeting uit te voeren binnen de
diensten Operationele Expertise en Ondersteuning (N1) en Managementondersteuning (N2)
waarbij de focus wordt gelegd op het definiëren van genormeerde eenheidstijden en een
evenwichtige verdeling van de in te zetten personeelsmiddelen.

K1: GOEDE REGELGEVING
Het is onbetwistbaar dat de kwaliteit van de regelgeving mee bepalend is voor de toepasbaarheid
ervan en bijgevolg ook voor het uiteindelijk resultaat.
AAFisc dient er over te waken dat zij tijdig de nodige circulaires en instructies uitvaardigt die
bovendien duidelijk, en daarmee bedoelen we niet voor interpretatie vatbaar, zijn en de
leesbaarheidstoets doorstaan. Immers, als overheidsdienst moeten we garant kunnen staan voor het
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ten allen tijde respecteren van de gelijksoortige behandeling van belastingplichtigen. Hiertoe moeten
we onze operationele diensten een duidelijke basis verstrekken opdat ze hun activiteiten in optimale
omstandigheden kunnen uitvoeren. Idealiter beschikken zij over een administratieve commentaar
die steeds up-to-date is en stromen principebeslissingen snel door. Deze zijn immers een belangrijke
bron voor de medewerkers binnen de AAFisc en vormen ook voor de dienst voorafgaande
beslissingen in fiscale zaken (DVB) een belangrijke basis.
Het is dan ook in die context dat AAFisc voor 2013 volgende initiatieven heeft gedefinieerd:
1. Operationele doelstellingen centrale administratie
1.1 Circulaires, instructies & administratieve commentaar
1.2 Opvolgen van de feedback reglementering via een monitoring van de uitkomst van de
rechtspraak
1.3 Advies DVB
2. Publicatie principebeslissingen
1. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN CENTRALE ADMINISTRATIE
Zoals reeds vermeld wil AAFisc in 2013 ook voor de centrale administratie tot duidelijke, opvolgbare
doelstellingen komen die vervolgens i.h.k.v. een beheerscyclus op een gestructureerde manier zullen
worden opgevolgd.
In deze context kadert het project “uitrol beheerscyclus centrale administratie” (cf. supra P3). We
zijn er ons van bewust dat de oefening minder makkelijk te realiseren zal zijn dan in de operationele
diensten maar we moeten hier absoluut in slagen.
1.1 CIRCULAIRES, INSTRUCTIES & ADMINISTRATIEVE COMMENTAAR
Zoals hiervoor aangegeven willen we komen tot SMART-doelstellingen (ook voor de stock) in
voormelde domeinen.
1.2 OPVOLGEN FEEDBACK REGLEMENTERING VIA MONITORING VAN DE UITKOMST VAN DE
RECHTSPRAAK
Via de cockpit van AAFisc wordt door het monitoren van de resultaten van de vonnissen een
zekere vorm van feedback gegeven wat betreft de kwaliteit van onze reglementering. De
administratie wil het aantal juridische procedures (betwistingen) waarin de rechtbank AAFisc
in het ongelijk stelt en/of waarbij de regelgeving wordt vernietigd terugdringen
Om hiertoe te komen wordt het % vonnissen in kracht van gewijsde waarvoor de overheid
gelijk heeft gekregen via de cockpit opgevolgd en staat de dienst OE&O Geschillen in voor de
analyse en feedback naar de technische diensten.
1.3 ADVIES DVB
Omdat beslissingen van de DVB rechtsgevolgen teweeg brengen staat AAFisc erop dat
wanneer de DVB aan haar diensten een advies vraagt zij daar binnen de opgelegde termijnen
op antwoorden.

2. PUBLICATIE PRINCIPEBESLISSINGEN
AAFisc gaat na in welke mate principebeslissingen, al dan niet geanonimiseerd, in FisconetPlus
kunnen worden gepubliceerd. Het is de bedoeling om de in het verleden genomen en nog steeds
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relevante principebeslissingen hierin op te laden. Daarnaast willen we de in 2013 ingenomen
principiële standpunten steeds onverwijld in FisconetPlus publiceren zodat deze in alle transparantie
beschikbaar zijn voor onze medewerkers en de medewerkers van de DVB.

K2: MULTIKANAAL DIENSTEN
AAFisc is een overheidsadministratie en staat ten dienste van de gemeenschap, van burgers en
bedrijven. Zij wil er garant voor staan een kwalitatieve dienstverlening, maximaal afgestemd op haar
doelgroepen, te verstrekken. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een
dienstverlening enerzijds t.a.v. burgers (doelgroep Particulieren) en anderzijds bedrijven
(doelgroepen KMO en GO).
Omdat een duidelijk inzicht in klachten m.b.t. de geleverde dienstverlening er toe kan bijdragen om
de dienstverlening verder te optimaliseren, werd beslist de coördinatie en opvolging van dergelijke
klachten onder te brengen in de afdeling interne inspectie van de cel organisatiebeheersing binnen
de AAFisc. We beogen hier klachten inzake een mogelijk ontoereikende dienstverlening op het vlak
van informatie, onthaal of doeltreffendheid.
Om dit alles professioneel te laten verlopen staat in 2013 de ingebruikname van een transversale
tool op het programma.
Bovendien zal begin 2013 worden nagegaan in welke mate de huidige “licenties Federauto” niet
kunnen worden vervangen door een eigen berekeningsmodule voor de voordelen van alle aard.
Onderhandelingen met de FOD Mobiliteit wat betreft het ter beschikking stellen van de
noodzakelijke gegevens moeten hierover uitsluitsel geven.
In deze context werden dan ook volgende doelstellingen gedefinieerd voor 2013:
1. dienstverlening t.a.v. burgers
1.1 multikanaal dienstverlening
1.1.1 maximaal digitaal
1.1.2 professionele en uitgebreide F2F-dienstverlening
1.1.3 telefonische bereikbaarheid
1.2 maximaal faciliteren van de aangifteplicht
1.2.1 TOW
1.2.2 VVA
1.2.3 papieren aangifte
1.3 versnelde inkohiering van de aangiften in de personenbelasting
2. dienstverlening t.a.v. bedrijven (zelfstandigen, vrije beroepen, rechtspersonen, verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid)
2.1 maximaal digitaal
2.1.1 BizTax FO
2.1.2 RV-ON-WEB
2.1.3 BOW
2.1.4 Intervat
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2.1.5 Mini One Stop Shop
2.1.6 MyMinFinPro
2.2 duidelijk proces
3. dienstverlening op beurzen
4. klachtenbeheer

1. DIENSTVERLENING T.A.V. BURGERS
1.1 MULTIKANAAL DIENSTVERLENING
1.1.1 Maximaal digitaal
AAFisc wenst volop in te zetten op de mogelijkheden die het internet en de nieuwe
media ons bieden. Bijgevolg wordt ingezet op volgende doelstellingen en projecten:
o

verhogen van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de websites:
Zoals hiervoor reeds vermeld participeert AAFisc in het project internet. Het
is de bedoeling om samen bij de lancering van TOW 2013 ook de nieuwe
website voor het departement te lanceren.
De rubriek Particulieren zal alle belangrijke informatie t.a.v. burgers op een
toegankelijke manier ter beschikking stellen

o

TOW 2013:
=> cf. boordtabel project 1
Zoals hiervoor aangegeven (cf. R1) zal TOW voor de aangifte met betrekking
tot het aanslagjaar 2013 ook vooraf ingevuld zijn voor het aantal en de
identiteit van de kinderen & personen ten laste (o.b.v. de gegevens
beschikbaar bij de authentieke bron) alsook voor de presentiegelden (o.b.v.
ingediende fiches 281.30).
Bij vergissing zal de burger vanaf 2013 zijn reeds ingediende aangifte via
TOW kunnen corrigeren. Dit zal slechts eenmalig mogelijk zijn en dit binnen
de normale indieningstermijn van de aangifte in de personenbelasting van
TOW Burger.

o

VVA 2013:
=> cf. boordtabel project 2
Belastingplichtigen die in 2013 een voorstel van vereenvoudigde aangifte
krijgen kunnen net als in 2012 hun voorstel corrigeren en/of aanvullen via
TOW. De gegevens opgenomen op het voorstel van vereenvoudigde aangifte
zijn immers gesynchroniseerd met de vooraf ingevulde gegevens in TOW.
Bovendien kunnen zij in TOW (of MyMinFin) signaleren dat zij in de toekomst
geen papieren VVA meer wensen te ontvangen en zo aangeven dat zij hun
aangifteplicht via TOW wensen te vervullen.

o

MyMinFin
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 29
De belastingplichtige kan reeds tal van documenten via MyMinFin
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raadplegen (PDF van via TOW ingediende aangifte, aanslagbiljet, fiches, …).
Vanaf 2013 zullen de papieren voorstellen van vereenvoudigde aangifte die
door belastingplichtigen aan de AAFisc worden teruggestuurd worden
ingescand en eveneens via MyMinFin ter beschikking gesteld worden.
We willen de belastingplichtige (progressief) toelaten om via MyMinFin aan
te duiden hoe hij in welbepaalde materies met de AAFisc wil interageren. Het
is in die context dat een belastingplichtige, die is opgenomen in de doelgroep
die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, vanaf 2013 ook via
MyMinFin aan zal kunnen geven dat hij verkiest zijn aangifteplicht via TOW
te vervullen en dus in de toekomst geen papieren VVA meer wenst te
ontvangen.
o

Elektronische indiening van een bezwaarschrift/vraag ambtshalve ontheffing
=> cf. boordtabel project 17
AAFisc wil tegen eind 2013 de elektronische indiening van een
bezwaarschrift of vraag tot ambtshalve ontheffing via het internet mogelijk
te maken.

1.1.2 Professionele en uitgebreide F2F-dienstverlening
Onze diensten moeten ook vlot toegankelijk zijn voor de zogenaamde “digitale
leken”. Daarom voorzien we in onze diensten ruime openingsuren voor een F2Fdienstverlening op maat.
1.1.3 Telefonische bereikbaarheid
o

decentralisatie contactcenter
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 30
Om de antwoordtijden van het contactcenter ook in piekperiodes binnen
aanvaardbare grenzen te houden en aldus de dienstverlening t.a.v. de burger
te garanderen zullen de operationele diensten tijdens piekperiodes bijstand
verlenen aan het contactcenter. Dit alles met de doelstelling om het
functioneren van de administratie verder te optimaliseren.

o

contactcenter ook inschakelen voor het beantwoorden van vragen m.b.t. de
onroerende voorheffing
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 31
AAFisc neemt zich voor om in 2013 FAQ’s voor deze materie te definiëren en
vervolgens na te gaan of het contactcenter kan worden ingeschakeld om ook
deze vragen te beantwoorden.

1.2 MAXIMAAL FACILITEREN VAN DE AANGIFTEPLICHT
Om het de burger zo makkelijk mogelijk te maken om zijn aangifteplicht in de
personenbelasting te vervullen voorziet AAFisc 3 kanalen.
1.2.1 TOW
=> cf. boordtabel project 1
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Zoals hiervoor aangegeven kan de burger voor het indienen van zijn aangifte in de
personenbelasting gebruik maken van TOW. Deze gebruiksvriendelijke applicatie
vereenvoudigt het vervullen van de aangifteplicht door maximaal vooraf invullen van
gegevens in ons bezit alsook door talrijke wizards.
Met het oog op het maximaal faciliteren worden in 2013 bovendien de gegevens
m.b.t. de personen en kinderen ten laste vooraf ingevuld alsook de presentiegelden.
Bovendien wordt in 2013 de verdere uitbreiding van de voorafinvulling voorbereid
(cf. supra – R1).
1.2.2 VVA
=> cf. boordtabel project 2
Voor die belastingplichtigen waarvan AAFisc met relatieve zekerheid over de nodige
persoonlijke en fiscale gegevens beschikt om hun aangifte vooraf in te vullen,
verzendt AAFisc geen papieren aangifte meer maar wel één A4’tje dat alle gegevens
bevat die als basis zullen dienen voor de aanslag.
De belastingplichtige hoeft niets meer te ondernemen, hij ontvangt automatisch zijn
aanslag tenzij hij aangeeft dat de gegevens niet correct of onvolledig zouden zijn. Om
dit te signaleren kan de belastingplichtige ofwel zelf de nodige correcties uitvoeren in
TOW, ofwel schriftelijk reageren door het gecorrigeerd VVA aan de taxatiedienst
terug te bezorgen.
In 2013 wordt de doelgroep uitgebreid met die personen die giften hebben gedaan
en/of lijfrenten hebben ontvangen. Bovendien zal ook de identiteit van de personen
en kinderen ten laste worden opgenomen zodat de belastingplichtige over alle
elementen beschikt om de correctheid van het voorstel te kunnen nagaan.
In parallel wordt ook de verdere uitbreiding van de doelgroep voorbereid. Het is
immers de bedoeling om in 2014 uit te breiden naar de loontrekkenden.
1.2.3

Papieren aangifte

Voor die belastingplichtigen die vasthouden aan de papieren aangifte worden er 2
opties aangeboden:
o

ofwel vullen ze het scanbaar formulier zelf in en sturen ze het toe aan het
bevoegde scanningcentrum

o

ofwel wenden ze zich tot de taxatiedienst of op één van onze zitdagen in de
gemeentes om hun aangifte via TOW-ambtenaar door één van onze
medewerkers te laten invullen. Ook in 2013 staan de medewerkers van de
diensten personenbelasting ten dienste van de burgers om hen zoveel als
mogelijk te helpen bij het vervullen van deze fiscale verplichting.

1.3 VERSNELDE INKOHIERING VAN DE AANGIFTEN IN DE PERSONENBELASTING
AAFisc onderneemt de nodige acties om te komen tot een kortere doorlooptijd van het
inkohieringsproces in de PB.
Zij legt hiertoe voor 2013 volgende operationele doelstelling op aan haar PB-diensten:
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 32
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Het percentage inkohieringen inzake IB
die de vastgestelde doorlooptijd De aangiften IB worden ingekohierd binnen een termijn van 8
overschrijden
maanden vanaf de datum van indiening van de aangifte
Dit impliceert dat de anomalieën in PB-aangiften (blokkeringen in TAXI - toepassing voor
behandelen van de anomalieën in PB-aangiften) uiterlijk binnen een termijn van 8 maanden
vanaf de datum van indiening van de aangifte worden opgelost.
De realisatie van deze operationele doelstelling wordt opgevolgd in de beheerscyclus (cockpit
P & evaluatievergaderingen).
Ook het bij voorrang inkohieren van de aangiften VVA & TOW-burger draagt hiertoe bij.
2. DIENSTVERLENING T.A.V. BEDRIJVEN
2.1 MAXIMAAL DIGITAAL
2.1.1 TOW-mandataris
Het mandatenbeheer zal gesplitst worden in een mandatenbeheer voor PB en een
mandatenbeheer voor BNI.
2.1.2 BizTax FO
o

BizTax FO 2013
=> cf. boordtabel project 32
De toepassing BizTax FO moet aangepast worden aan de fiscale wijzigingen
m.b.t. het aanslagjaar 2013 zodat de gebruikers volgens de planning (uiterlijk
eind mei) hun aangiften in de vennootschapsbelasting, de belasting nietinwoners/venn en de rechtspersonenbelasting via BizTax kunnen indienen.

o

Wettelijk verplichte elektronische indiening
=> cf. boordtabel project 33
Introductie van de wettelijk verplichte elektronische indiening van de aangifte
voor wat betreft de aangifte van rechtspersonen vanaf 2015 . De Koning kan
voor iedere categorie van belastingplichtigen een vroegere inwerkingtreding
bepalen.
In 2013 worden de nodige voorbereidingen getroffen zowel op het vlak van
wetswijzigingen als wat betreft de communicatie naar de cijferberoepen.

o

FED IAM
=> cf. boordtabel project 34
In 2013 wordt een project opgestart met het oog op een harmonisering van het
mandatensysteem (cf. TOW-mandataris). Aldaus zal ook BizTax overschakelen
naar FED IAM.

2.1.2 RV-ON-WEB
=> cf. boordtabel project 35
In 2013 zal de toepassing geactualiseerd worden in lijn met de recente wetswijzigingen
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inzake roerende voorheffing om de belastingplichtigen toe te laten aan hun fiscale
verplichtingen te voldoen.
2.1.3 BOW
=> cf. boordtabel project 37
In 2013 wordt gewerkt aan een verdere optimalisatie van de toepassing belcotax-onweb.
Voor de fiches die betrekking hebben op niet-inwoners zal een nieuw
opzoekingsalgoritme ingevoerd worden. Ook het elektronisch indienen van een nieuwe
fiche (sociale integratieuitkeringen afkomstig van OCMW) wordt mogelijk.
2.1.4 Intervat
=> cf. boordtabel project 37
Tegen eind 2013 moet deze applicatie volledig aangepast zijn aan de laatste noden en
wijzigingen op wetgevend, functioneel en technisch vlak.

2.1.5 Mini One Stop Shop
=> cf. boordtabel project 38
In 2013 staat de eerste fase in de ontwikkeling van deze toepassing (uitbreiding en
aanpassing van applicatie VOES) op het programma.
Tegen uiterlijk 1/1/2015 moeten we voorzien in een applicatie die het beheer verzekert
van de registratie, de aangiften en de betalingen enerzijds ontvangen van de BTWplichtigen gevestigd in België voor overdracht naar de betreffende lidstaten en
anderzijds ontvangen van de andere lidstaten voor alle geleverde prestaties in België
door buitenlandse BTW-plichtigen die niet beschikken over een vaste inrichting bij ons.
Het betreft een administratieve vereenvoudiging die vermijdt dat de BTW-plichtigen
zich moeten identificeren in alle lidstaten waar ze niet zijn gevestigd en waar ze
dienstprestaties leveren aan niet-BTW-plichtigen. Deze applicatie levert alle voorziene
functionaliteiten en biedt de nodige ondersteuning aan de agenten die zullen worden
belast met het verzekeren van de opvolging van dit bijzondere stelsel.
2.1.6 MyMinFinPro
Ook in 2013 wenst AAFisc bij te dragen tot de verdere uitbouw van MyMinFin &
MyMinFinPro:
o

tegen einde 2013 willen we via het MyMinFin portaal de uittreksels van de btw
rekening-courant elektronisch ter beschikking stellen voor alle BTW-plichtigen
met een R/C alsook eventuele andere documenten (o.a. ontvangstbevestigingen
Intervat).
=> cf. boordtabel project 39

o

tegen juli 2013 willen we de aanslagbiljetten VENB en RPB digitaliseren en de
consultatie hiervan via MyMinFin en business applicaties (vb: Doctran) mogelijk
maken.
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3. DIENSTVERLENING OP BEURZEN
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 33
AAFisc zorgt voor een professionele vertegenwoordiging op de voor 2013 weerhouden beurzen
opdat ze haar doelgroep ten dienste kan zijn. Experten zullen er ter plaatse op toezien dat vragen
van bezoekers fiscaal correct worden beantwoord.
4. KLACHTENBEHEER
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 34
Zoals hiervoor aangegeven wil AAFisc met ingang van 1/1/2013 de behandeling van de
ontvangen klachten die betrekking hebben op haar dienstverlening op een gestructureerde
manier opvolgen.

K3: RECHTSZEKERHEID EN PRIVACY
AAFisc focust in dit kader op volgende doelstellingen:
1. automatisch aan de belastingplichtige toekennen waar hij recht op heeft
2. efficiënte geschillenbehandeling
2.1 versoepeling regelgeving ambtshalve ontheffing
2.2 operationele doelstellingen m.b.t. de geschillenbehandeling
2.3 optimalisatie proces geschillenbehandeling m.b.t. de onroerende voorheffing (OV)

Voor 2013 betekent dit:
1. AUTOMATISCH AAN DE BELASTINGPLICHTIGE TOEKENNEN WAAR HIJ
RECHT OP HEEFT
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 35
In 2013 wordt geanalyseerd hoe voormeld principe kan worden geconcretiseerd in TOW.
Eerst en vooral wordt nagegaan welke rechten worden bedoeld en vervolgens wordt uitgewerkt
hoe dit in TOW (wizards, foutmeldingen, …) kan worden ingebouwd. Vervolgens worden de
nodige stappen gezet om de implementatie in TOW aan te vatten met het oog op een realisatie
in TOW 2014.

2. EFFICIENTE GESCHILLENBEHANDELING
2.1 VERSOEPELING REGELGEVING AMBTSHALVE ONTHEFFING
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 36
Om een gelijksoortige behandeling van belastingplichtigen te garanderen én belastingplichtigen toe
te kennen waar ze ontegensprekelijk recht op hebben, voorziet AAFisc in een uniforme toepassing en
een zo ruim mogelijke interpretatie van de regelgeving m.b.t. de ambtshalve ontheffing. Dit zal
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ondermeer gerealiseerd worden door de ter beschikking stelling van concrete richtlijnen voor de
operationele diensten inzake de toepassing van de ambtshalve ontheffing.
2.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN M.B.T. DE GESCHILLENBEHANDELING
=> cf. boordtabel organisatiedoelstellingen 37 t.e.m.40
Voor 2013 werden volgende operationele doelstellingen bepaald voor de operationele diensten:
KPI
Doelstelling
Het percentage tijdig behandelde De administratieve geschillen moeten binnen de termijn
bezwaarschriften IB + BTW
(6/9 maanden) behandeld worden.

Het percentage quick-wins
afgehandeld binnen de termijn

PB De materiële fouten moeten binnen de week behandeld
worden zodat de belastingplichtige nog binnen de maand
een nieuw aanslagbiljet ontvangt.

Het percentage bezwaarschriften IB
+BTW in voorraad op het einde van
de maand waarvoor geen beslissing
werd
genomen
binnen
de
vastgelegde termijn
Het percentage vonnissen in kracht
van gewijsde waarvoor de overheid
gelijk heeft gekregen

De bestaande voorraad "oude" geschillen moet weggewerkt
worden.

De vonnissen van de rechtbanken zijn maximaal in het
voordeel van de FOD Financiën

De realisatie van deze operationele doelstellingen wordt opgevolgd in de beheerscyclus (cockpit &
evaluatievergaderingen).
2.3 OPTIMALISATIE PROCES GESCHILLENBEHANDELING M.B.T. DE ONROERENDE VOORHEFFING
(OV)
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 41
We willen komen tot een snellere behandeling van deze geschillen zonder in te boeten op de
kwaliteit. Daartoe zullen de bottle necks in kaart gebracht worden en gepaste acties ondernomen
worden om die bottlenecks weg te werken en zo te komen tot de uitrol van een geoptimaliseerd
proces. Dit proces beoogt niet enkel een vlotte behandeling van nieuwe geschillen maar maakt ook
een opkuis van de huidige stock mogelijk.

I1: KENNISBEHEER
Gezien de grote uitstroom moet AAFisc absoluut investeren in kennisbeheer.
Door het versneld in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en de onderliggende werkprocedures
enerzijds en de controlemodellen anderzijds wordt alvast een basis gelegd ter ondersteuning van een
gestructureerde kennisoverdracht.
Tenslotte wenst AAFisc over een gegevensbank m.b.t. rechtspraak DB en BTW te beschikken.
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1. VERSNELD IN KAART BRENGEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN EN
ONDERLIGGENDE WERKPROCEDURES
=> cf boordtabel organisatiedoelstelling 15
Door het in kaart brengen van haar processen en de daaraan gelieerde werkprocedures (cf. supra –
P2) wenst de AAFisc de werkprocedures te optimaliseren en te harmoniseren. Bovendien legt zij
hiermee meteen ook de basis voor het kennisbeheer binnen haar administratie.
2. VERSNELD IN KAART BRENGEN VAN CONTROLEMODELLEN
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 42
Omdat de knowhow m.b.t. het uitvoeren van fiscale controles vooral in de hoofden van de
medewerkers aanwezig is, is het de doelstelling om versneld controlemodellen voor beroepen,
sectoren en/of bepaalde risico’s te documenteren.

3. GEGEVENSBANK RECHTSPRAAK
=> cf. boordtabel project 40
AAFisc gaat na of de integratie van alle vonnissen en arresten inzake DB en BTW in FisconetPlus
mogelijk is. Zo niet wenst ze in 2013, al dan niet met externe ressources, een project op te starten
om aan haar diensten deze gegevens via een nog te ontwikkelen databank ter beschikking te kunnen
stellen.
Momenteel bestaan er diverse gelijkaardige databanken. Deze zijn evenwel niet geconcipieerd
volgens de ICT standaarden, hebben geen performante zoekfunctie, zijn niet uniform en hebben
slechts beperkte opslagmogelijkheden.
De realisatie van één uniforme en complete databank moet leiden tot het ter beschikking stellen van
een onontbeerlijk werkinstrument, zowel voor de centrale als de operationele diensten belast met
geschillenbehandeling en controleactiviteiten.

I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
1. INVOERING NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
AAFisc realiseert zich dat de nieuwe organisatiestructuur nodig is om de continuïteit van haar
activiteiten niet in het gedrang te brengen. Hiervoor is AAFisc afhankelijk van de realisatie van de
bewegingen die gepaard gaan met de kantelingsfasen K1 en K2. Bovendien is het belangrijk dat de
operationalisering van haar centra op momenten gepland wordt die de inkohieringsketting niet
verstoren.
Daarom zal AAFisc begin 2013 samen met de betrokken stafdiensten afstemmen om de zekerheid te
hebben dat de uiteindelijk te weerhouden uitrolplanning zal worden gerespecteerd. Vervolgens
zullen de prioriteiten op het niveau van de FOD worden bepaald waarna we pas over een definitieve,
door het directiecomité gevalideerde, uitrolplanning voor de nieuwe organisatiestructuur binnen de
AAFisc zullen beschikken.
Hiervoor voorziet de AAFisc i.h.k.v. het changetraject (cf. supra) specifieke communicatieacties.
Uiteraard worden de voorbereidingen verder gezet (o.a. de vervollediging van de
procesbeschrijvingen alsook het definiëren van normen voor het centrum Buitenland).
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2. FUNCTIONELE HERGROEPERINGEN IN DE AS IS
2.1

CENTRALE ADMINISTRATIE
AAFisc wenst in 2013 volgende functionele hergroeperingen te realiseren:
2.1.1

OE&O Applicatiebeheer
=> cf. boordtabel project 41

AAFisc wenst tegen medio 2013 de functionele hergroepering van de dienst OE&O
Applicatiebeheer te realiseren.
Op basis van een geoptimaliseerd proces met uitgeschreven onderliggende werkmethodes
zullen niet alleen de TO BE-functies maar ook het aantal TO BE-VTE’s worden bepaald
alsook de voor voormeld proces ideale organisatiestructuur. Tenslotte zullen de huidige
medewerkers in deze nieuwe structuren worden ingepast.
2.1.2

Reorganisatie van de dienst administratieve ondersteuning (orderbureau)
=> cf. boordtabel project 42

AAFisc wenst in 2013 een gelijkaardig traject te realiseren voor het orderbureau om te
komen tot een dienst administratieve ondersteuning met een geoptimaliseerde werking en
geoptimaliseerde organisatiestructuur.
2.1.3

Cel Organisatiebeheersing
=> cf. boordtabel project 30

Tenslotte neemt AAFisc zich voor om ook de nodige stappen te zetten om in 2013 te komen
tot een voldoende bestaffing van de cel Organisatiebeheersing. De integratie van de BICmedewerkers, al dan niet in combinatie met een oproep tot kandidaten, wordt momenteel
volop onderzocht.
Eens die hergroeperingen achter de rug zijn op de centrale administratie de fundamenten
gelegd om de kanteling van haar medewerkers in definitieve structuren met definitieve
functies (K3) gelegd.
2.2

OPERATIONELE DIENSTEN
2.2.1 Functionele hergroeperingen n.a.v. verhuisbewegingen
O.b.v. de verhuisplanning die ons door de stafdienst Logistiek werd
overgemaakt wordt nagegaan of functionele hergroeperingen in de richting van
de TO BE niet kunnen worden doorgevoerd en dit steeds met het oogmerk te
streven naar een optimale werking van onze diensten.
Volgende functionele hergroeperingen werden momenteel voor 2013 alvast
geïdentificeerd:
o

functionele hergroeperingen van de BTW en VENB diensten in de
AMCA (Antwerpen) en Brasschaat

Vervolgens zal in 2013 voor iedere verhuisbeweging nagegaan worden of een
functionele hergroepering zich al dan niet opdringt.
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2.2.2

Functionele hergroeperingen in de controlecentra

Voor de controlecentra staan 2 projecten op stapel:
o

enerzijds zal in de schoot van het CC GO te Brussel het team diverse
taksen worden opgericht dat niet alleen bevoegd zal zijn voor de
controleactiviteiten m.b.t. deze taksen maar ook in zal staan voor de
behandeling van de eventuele geschillen. In dit team zal gewerkt
worden o.b.v. geuniformiseerde procedures
=> cf. boordtabel project 43

o

anderzijds zullen in de controlecentra functionele hergroeperingen
worden doorgevoerd en dit niet alleen in de secties belast met het
uitvoeren van fiscale controle (secties 2 tot 4) maar ook in de teams
belast met de geschillenbehandeling (sectie 5). Uiteraard zal dit
gebeuren o.b.v. de processen 20 (fiscale controle) en 110
(geschillenbehandeling). In 2013 zullen de nodige voorbereidingen
gebeuren teneinde vanaf 1/1/2014 volgens deze processen te
werken.
=> cf. boordtabel project 44

2.2.3 Functionele hergroeperingen van diensten met onvoldoende
capaciteit
=> cf. boordtabel organisatiedoelstelling 42
Wanneer uit de analyse van de diensten personenbelasting blijkt dat zij door
hun beperkte capaciteit niet meer optimaal kunnen functioneren zal in
samenspraak met de betrokken diensten worden nagegaan of het niet meer
aangewezen is een functionele hergroepering door te voeren met het oog op
een beter functioneren.
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7.2 Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering
7.2.1 Inleiding
2013, zal een jaar van uitdagingen zijn.
De organisatiestructuur van onze algemene administratie zou dit jaar ingrijpend moeten veranderen.
Een eerste uitdaging is uiteraard de integratie van de diensten van de niet-fiscale invordering. Dit zal
geschieden zowel op het niveau van de centrale diensten als van de operationele diensten.
Ook 65 personeelsleden van de algemene administratie van de Thesaurie (dienst van de
rekenplichtigen van de geschillen) zullen in de loop van de maand februari al “functioneel”
geïntegreerd worden in het Inningscentrum waardoor we op een effectievere manier de
terugbetaling van belastingen zullen uitvoeren.
Ook dit jaar hopen we eindelijk te kunnen overgaan tot de oprichting van het inningscentrum, de 14
regionale invorderingscentra en het bijzonder invorderingscentrum. De oprichting vindt plaats,
onmiddellijk na de kanteling in de nieuwe structuur van de FOD en in de nieuwe functies binnen het
niveau A. De lopende selectieprocedure voor de centrumdirecteurs moet worden afgerond voor het
einde van het 2e kwartaal van dit jaar.
Een tweede uitermate belangrijke uitdaging is de uitbouw van een IT ondersteuning voor de
operationele diensten.
Het is voor niemand nog een geheim dat na 6 jaar het project Stimer verre van operationeel is, en er
werd dus beslist om de samenwerking met de huidige firma stop te zetten.
Hierdoor werden we genoodzaakt de volledige planning en visie op de uitbouw van onze IT
toepassingen te herzien.
Op de strategische IT dag dd. 6 december 2012 werden de krijtlijnen hiervan uitgetekend. Een
visienota zal binnenkort worden bekend gemaakt.
Wij dragen verder ook bij in de ontwikkeling van STIRON (de verwerking van de inning van de BTW)
en STIRINT (een platform voor de internationale invordering).
Ook andere projecten, die een vereenvoudiging betekenen voor zowel de burgers, de
ondernemingen als de operationele diensten, zullen in 2013 verder geïntroduceerd worden. We
denken hierbij aan de verdere uitbreiding van het project Zoomit, die het voor belastingplichtigen
mogelijk maakt om hun aanslagbiljet via PC Banking te ontvangen.
Voor onze operationele diensten, blijven we het elektronisch verzenden van beslagberichten en het
raadplegen van het centraal bestand van beslagberichten, als een prioriteit beschouwen en we
werken bovendien verder aan een samenwerkingsovereenkomst met de RJV, om de derdenbeslagen
via elektronische weg af te handelen.
Hoewel de invorderingsstrategie, sedert midden 2010 werd voorgesteld, is zij ondertussen verder
verfijnd en dient de volledige implementatie in alle buitendiensten verder opgevolgd te worden via
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de boordtabellen. Ook andere dataminingtoepassingen worden verder ontwikkeld om onze diensten
te ondersteunen en de effectiviteit van hun invorderingsacties te verhogen.
Het uitbouwen van een kennisdatabank die alle documentatie eenvoudig en efficiënt ter beschikking
stelt, het opstarten van een nieuwe manier van samenwerken met de gerechtsdeurwaarders en het
modelleren van onze werkprocessen naar de methode BPM (Business Proces Management) zijn maar
een reeks voorbeelden die het mogelijk maken om onze taken in inning en invordering te
optimaliseren.
Tot slot is er het Wetboek voor invordering, dat ons moet toelaten om onze doelstelling om de
grootste invorderaar te worden, te verwezenlijken.
Op het operationele domein wordt 2013 dus een belangrijk jaar. De uitdagingen in de projectwerking
zijn groots, maar hun realisatie draagt bij tot het opzetten van een moderne en innovatieve
algemene administratie van de inning en de invordering.

Luc De Dobbeleer
Auditeur-generaal belast met
De leiding van de algemene administratie
van de inning en de invordering
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7.2.2 Missie
1. We dragen, samen met onze partners, de Algemene administraties en de stafdiensten van de
FOD Financiën, bij tot het goed functioneren van het financieel stelsel van de Staat.
2. We treden zorgvuldig op en verzekeren de snelle inning van schulden en de correcte
boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en teruggaven.
3. We vorderen de niet spontaan betaalde schulden maximaal in.
4. We zorgen voor de correcte en efficiënte terugbetaling van tegoeden aan burgers en
ondernemingen.
5. We kennen de ontvangsten toe aan de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken
overheden.

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

7.2.3 Visie
1.

We willen de Algemene administratie uitbouwen tot een nationaal en internationaal
referentiepunt binnen de publieke sector wat betreft de inning en invordering van schulden.

2. We willen binnen de FOD Financiën als enige entiteit invorderen.
3. We willen de gelijkheid tussen alle burgers en ondernemingen waarborgen en;
a. Snel optreden bij recente en eisbare schuldvorderingen,
b. Specifieke acties ondernemen tegen zij die hun verplichtingen niet nakomen of die
hun insolvabiliteit proberen te organiseren,
c. Niet-invorderbare schulden opsporen en ze zo nodig afschrijven.
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d. Sociaaleconomisch participeren
administratieve mogelijkheden

binnen

het

wettelijk

bepaalde

en/of

de

4. We willen met hulp van moderne technische middelen en solvabiliteitsonderzoeken de meest
efficiënte invorderingsacties uitvoeren.
5. We willen een aanspreekpunt zijn voor onze klanten en ze op een gelijke en respectvolle manier
behandelen.
In een maatschappij waar wanbetalers met nadruk aanwezig zijn, willen we ons als Algemene
administratie van de inning en de invordering voortdurend ontwikkelen tot een alom gewaardeerde
entiteit binnen de FOD Financiën. Niet in de laatste plaats door de deskundigheid die we tonen bij
het innen en invorderen van schulden en het terugbetalen van tegoeden aan burgers en
ondernemingen. Daarom willen we zowel op nationaal als op internationaal vlak een vast
referentiepunt zijn wanneer het binnen de publieke sector over inning en invordering gaat.
Onze administratie wordt zo georganiseerd dat zowel grote internationale ondernemingen, als
kleinere bedrijven, middenstanders en particulieren feilloos bediend kunnen worden. Door de
afstemming en integratie van onze processen kunnen we op de meest efficiënte wijze onze
kernactiviteiten, “innen, invorderen, terugbetalen en toekennen”, organiseren. We participeren in de
sociaaleconomische omgeving door, binnen het wettelijke kader en/of de administratieve
mogelijkheden, een aangepaste dienstverlening aan te bieden aan starters en belastingplichtigen in
moeilijkheden en proberen in de mate van het mogelijke hierbij preventief op te treden.
De Algemene administratie van de inning en de invordering streeft naar een maximale inningsgraad
door:
 een proactieve communicatie,
 het stimuleren van de compliance
 een goede en professionele dienstverlening aan te bieden.

Kwaliteit, persoonlijk contact, gericht professioneel advies en betrouwbaarheid kenmerken onze
werkwijze en dragen ertoe bij dat we een aanspreekpunt zijn voor de burger en ondernemingen, die
we op een gelijke en respectvolle manier behandelen.
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7.2.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:
Beschrijving van de verschillende geplande initiatieven per KSF en prioriteiten voor 2013.

R1: COMPLIANCE, TOEZICHT EN HANDHAVING
Initiatieven en doelstellingen die bijdragen tot het verhogen van de spontane naleving en het
uitbouwen van een vertrouwensrelatie met onze belangrijkste partners.
 PROJECT: Beheerstoepassing DB en BTW
De beheerstoepassing heeft als doel de spontane naleving (compliance) te verhogen
door de invorderingsacties en mogelijkheden beter op te volgen. De toepassing
debiteurenbeheer wordt daarom, voor het einde van het derde kwartaal, gemigreerd
conform de ICT-standaarden en het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar alle
fiscale en niet-fiscale schulden van de sectoren DB, BTW en NFI.

 PROJECT: Zoomit 2013
Het aanslagbiljet in de personenbelasting kan vanaf het aanslagjaar 2012 op verzoek
van de burger via het platform Zoomit worden verzonden.
Vóór de start van de aangifteperiode 2013 wordt het project uitgebreid zodat ook via
TOW ambtenaar en mandataris de burgers kunnen kiezen voor Zoomit.
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 PROJECT: Het elektronisch derdenbeslag bij de RJV
In de loop van het vierde kwartaal 2013 kan de AAII op geautomatiseerde wijze
uitvoerend derdenbeslag leggen op de tegoeden die belastingschuldigen hebben bij de
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.
 PROJECT: FINPROF
De toepassing FINPROF wordt voor het einde van het 4e kwartaal van 2013
gemoderniseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de feedback van de
gebruikers. De vernieuwde FINPROF zal permanent bruikbaar zijn en draaien op
meerdere omgevingen. Door verschillende technische verbeteringen zal de
performantie van de toepassing toenemen.
 PROJECT: DIAM FIN
Het informatiseren van de samenwerking tussen de invorderingsdiensten en de
gerechtsdeurwaarders door de uitbouw van een elektronisch platform tussen de FOD
Financiën en de CV ‘Diensten aan de Maatschappij’ (DIAM). Het project, met een
doorlooptijd van 2 jaren, heeft als doel de samenwerking met een van onze trusted
third partner “de gerechtsdeurwaarder” te optimaliseren.

 DOELSTELLING: snelle invordering van onmiddellijk eisbare vorderingen
Het verder implementeren van een gefaseerde strategie voor de invordering van
schulden waarbij de absolute focus van de organisatie ligt op de snelle invordering van
recente en grote vorderingen.

 DOELSTELLING: nieuwe invorderingsmogelijkheden door samen te werken met
de AADA
Het opzetten van een samenwerkingsakkoord met de AADA voor het vastleggen van
nieuwe invorderingspistes. In een eerste fase het uitvoeren van een gerichte
invorderingsactie door immobilisatie van containers bij import voor belastingplichtigen
die eisbare schulden DB/BTW hebben. Zijn de resultaten van deze actie gunstig dan
kan een permanente samenwerking overwogen worden via het afsluiten van een
protocol met de AADA.

 INVORDERINGSACTIE: Staatsdomeinen
Deze invorderingsactie is gericht op de aanzuivering van openstaande aanslagen
onroerende voorheffing lastens de verschillende openbare instellingen. In het eerste
en het tweede kwartaal van 2013 komen de staatsdomeinen die toebehoren aan de
federale overheidsdiensten en de Regie der gebouwen aan bod. In het derde en het
vierde kwartaal wordt de actie uitgebreid naar staatsdomeinen van de overige
openbare instellingen (provincies, gemeenten,..).
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 INVORDERINGSACTIE: Dienstencheques
In de loop van het derde kwartaal worden selectielijsten van dienstenchequebedrijven
met onmiddellijk eisbare fiscale schulden verspreid. De Ontvangkantoren kunnen op
dat moment overgegaan tot het leggen van een uitvoerend vereenvoudigd
derdenbeslag in handen van SODHEXO.
 INVORDERINGSACTIE: VAT-refund
In de loop van het eerste kwartaal 2013 worden Belgische BTW-belastingplichtigen
met openstaande schulden die aanspraak maken op een terugbetaling inzake BTW in
een andere lidstaat aangeschreven. Deze actie heeft als doel hen aan te manen de
openstaande schulden te betalen en een overdracht van schuldvordering te
ondertekenen. De resultaten van deze actie worden verwacht in september 2013.

 INVORDERINGSACTIE: onroerende voorheffing – onverdeeldheid
In de loop van het derde kwartaal 2013 zullen selectielijsten verspreid worden van
aanslagen in de onroerende voorheffing ingekohierd op naam van meerdere
deelgenoten. Tegelijkertijd worden de identificatiegegevens van alle deelgenoten ter
beschikking gesteld van de ontvangkantoren, zodat de invorderingsprocedure kan
gestart worden tegen alle deelgenoten zonder dat elk individueel kantoor nog
bijkomende opzoekingen moet doen.

R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
Initiatieven die als doel hebben de beschikbare informatie verder te ontsluiten en deze ter
beschikking te stellen.

 PROJECT: Centraal Bestand van Beslagberichten
Voor het begin van het 4e kwartaal worden beslagberichten geautomatiseerd
ingediend bij het Centraal Bestand voor Beslagberichten en is een interface ontwikkeld
om deze gedigitaliseerde bestanden op een elektronische wijze te consulteren bij de
Griffie van de rechtbanken van eerste aanleg.

 PROJECT: elektronische kennisgevingen aan de notarissen
Het niveau van dienstverlening in het gebruik van e-Notariaat wordt uitgebreid. Tot op
heden worden de kennisgevingen nog altijd op papier verzonden. De elektronische
verzending van de kennisgevingen aan de notarissen levert een tijdswinst op voor
beide partijen en draagt bij tot het duurzame karakter die de FOD Financiën beoogt.
Dit project heeft een geschatte doorlooptijd van 1,5 jaar.
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 PROJECT: Interne communicatie
Ter verbetering van de interne communicatie wordt er in 2013 gewerkt aan de
leesbaarheid van de mailings, onderrichtingen, circulaires en instructies die intern
verspreid worden. In het eerste kwartaal worden aanbevelingen geformuleerd op
basis van een SWOT analyse en deze zullen resulteren in concrete acties ten laatste
tegen het einde van het tweede kwartaal 2013.

P1: HRM
Initiatieven genomen door de AAII in het HR domein nodig om onze kerntaken te kunnen uitoefenen.
 DOELSTELLING: Ontwikkelcirkels
Voor het einde van het 4e kwartaal hebben alle medewerkers van de AAII die in
aanmerking komen, een functie- en planningsgesprek gehad met de functionele chef.

 DOELSTELLING: Absenteïsme
Het directiecomité heeft besloten dat het absenteïsme binnen de AAII moet
verminderd worden met 0,55%. De AAII heeft tegen het einde van het tweede
kwartaal 2013 een aantal gerichte acties ondernomen om deze doelstelling te
behalen.
 DOELSTELLING: Tevredenheidsenquête & telefonische bereikbaarheid
Tijdens het 2e kwartaal van 2013 wordt een plan van aanpak uitgewerkt met acties die
bijdragen tot het verbeteren van de tevredenheid en de telefonische bereikbaarheid
van onze diensten. Begin oktober worden de eerste acties gestart.
 DOELSTELLING: TAW
Het behandelen en het nemen van een definitieve beslissing voor alle binnenkomende
aanvragen voor Travailler Autrement – Anders Werken. TAW zal worden geëvalueerd
aan de hand van een bevraging van de medewerkers en het lokale management in het
derde kwartaal van 2013.
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P2: BEDRIJFSPROCESSEN
De uitbouw van geïntegreerde verwerkingssystemen, toepassingen rond workflow en
risicobeheersing dragen bij tot het verhogen van de efficiëntie van onze organisatie. Tot slot
formuleert de AAII ook initiatieven die bijdragen tot het procesmatig werken.

 PROGRAMMA: STIMER
Op 6 december 2012 werden de krijtlijnen bepaald voor de toekomstige IT
ondersteuning van onze diensten. Deze worden verder uitgewerkt in een apart
visiedocument.
In 2013 zullen er enkel correctieve onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op
de STIMER-toepassingen in productie.
 INVORDERINGSACTIE: DATAMINING
•

Nieuwe iteratie DEPLHI en HERMES - rechtspersonen

Een nieuwe iteratie van de modellen DELPHI en HERMES voor rechtspersonen in het
eerste kwartaal van 2013.
•

Invorderingsactie DELPHI

Een gerichte invorderingsactie DELPHI in 2013 omvat onder andere het inladen van
nieuwe gegevens in debiteurenbeheer, een actie “rood/no pay” en de wijzigingen
van de scoringsklasse Delphi.
•

Nieuwe dataminingtoepassingen: Iris en Pegasus

Met Iris wordt in het tweede kwartaal van 2013 gewerkt aan het optimaliseren en
het efficiënt beheren van het telefonisch debiteurenbeheer door het mogelijk te
maken om de dossiers te selecteren die de hoogste kans op betaling hebben.
Het model Pegasus dat in het vierde kwartaal van 2013 wordt gerealiseerd, gaat de
kans op een positief resultaat scoren voor meerdere invorderingsprocedures met de
bedoeling om een middel aan te bieden voor de bepaling welke
invorderingsprocedure de meeste kans maakt op een betaling door de
belastingplichtige voor een welbepaald dossier/artikel.

 DOELSTELLING: Beschrijving van de kernprocessen AAII
Voor het einde van april 2013, is het transversaal proces 31 “invordering” volledig
beschreven.
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P3: METING EN OPVOLGING
De AAII formuleert specifieke nationale doelstellingen voor haar kernactiviteiten.
 DOELSTELLING: Het maximaliseren van de rentabiliteit van de invorderingsacties
In 2013 wordt een pilootproject rond interne benchmarking uitgevoerd. Deze heeft als
doel om de performantiestandaarden te identificeren, de meetgegevens van
vergelijkbare Ontvangkantoren te verzamelen en te behalen normen op te leggen
gebaseerd op het gemiddelde van de best presterende Ontvangkantoren. Als
pilootsite voor deze interne benchmarking wordt gekozen voor de inspectie Nijvel DB.

K1: GOEDE REGELGEVING
Om doeltreffend de rechten te kunnen innen, neemt de AAII een aantal wetgevende initiatieven.
 DOELSTELLING: Het wetboek van invordering
In samenwerking met de stafdienst BEO-wetgeving wordt er in 2013 verder gewerkt
aan de opmaak van een wetboek dat de invordering regelt van belastingen, rechten,
taksen en andere schuldvorderingen en waarbij de bepalingen uit de verschillende
fiscale wetboeken worden geharmoniseerd.

K3: RECHTSZEKERHEID EN PRIVACY
De AAII verbindt zich ertoe om de tegoeden aan burgers en ondernemingen tijdig te betalen en om
de geïnde bedragen optimaal toe te kennen aan de verschillende overheden en instellingen.
 DOELSTELLING: Het verminderen van het aantal ‘speciale gevallen’
Het aantal ‘speciale gevallen’ in de terugbetaling is voor het einde van het jaar
teruggebracht tot 2% van het totaal aantal terugbetalingen.

 DOELSTELLING: Verminderen van de doorlooptijd van belastingteruggaven die
niet binnen de normale termijn werden uitgevoerd.
Sommige belastingteruggaven kunnen niet binnen de wettelijk voorziene termijn
worden terugbetaald (“speciale gevallen”), of worden teruggestort aan de
administratie. Er wordt naar gestreefd om deze tegoeden binnen een bijkomende
termijn van 5 maanden alsnog uit te betalen aan de rechthebbenden.

 DOELSTELLING: Het tijdig behandelen van verzoekschriften
De vlotte behandeling van de verzoekschriften is een belangrijk signaal voor onze
burgers. Daarom wordt er voor 80% van de verzoekschriften om een vermindering
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van de schuld te bekomen binnen de 6 maanden een beslissing verwacht. In dit kader
wordt eveneens een opleiding workflow verzoekschriften voor de sector BTW
georganiseerd in het eerste kwartaal van 2013.

I1: KENNISBEHEER
Door initiatieven te nemen in de KSF Kennisbeheer wil de AAII evolueren van een belastingsmaterieen taakgerichte organisatie naar een proces georiënteerde organisatie die ondersteund wordt door
competente medewerkers.
 PROJECT: Documentatiebeheer
De implementatie van een documentatie-beheersysteem in Drupal waarbij voor het
einde van juni 2013 alle beschikbare documentatie digitaal wordt beheerd, op een
korte tijdspanne kan worden geüpdatet en ter beschikking wordt gesteld aan alle
medewerkers op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier.

I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
De wijzigingen in de organisatiestructuur van de AAII dragen bij tot het verhogen van de efficiëntie
en zullen ons niveau van dienstverlening verbeteren.

 PROJECT: Nieuwe organisatiestructuur AAII
•

Masterplanning kanteling

Dit project kadert integraal in het algemeen ondersteuningstraject
organisatieontwikkeling en betreft een voor de AAII een cruciaal momentum voor de
volgende 30 maanden, nl. de voorbereiding en de operationalisering van de
organisatiekanteling. De ondersteuning beoogt de begeleiding van de interne
taskforce medewerkers bij de realisatie van de kantelingsproducten, ter voorbereiding
van de implementatiefase, en bij de afhandeling van de werklastmetingen in de
piloten Hasselt en Brussel.
•

CENTRALE DIENSTEN 2.0

De reorganisatie van de centrale diensten van de AAII met inbegrip van de centrale
diensten van de NFI naar een functioneel gerichte centrale administratie die ten
dienste staat van het lijnmanagement en een ondersteunende en sturende spil vormt
voor de operationele werking van de Administratie.
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•

Oprichting van het inningscentrum, het bijzonder invorderingscentrum en de
regionale invorderingscentra

Onmiddellijk na de eerste kanteling naar de nieuwe organisatiestructuur van de FOD
Financiën worden de centra geïmplementeerd in de structuur van de AAII. De
adviseurs-generaal ‘centrumdirecteur’ die deze zullen leiden, worden aangesteld voor
het einde van 4e kwartaal 2013.
Tussen de tweede en derde kanteling worden de lokale kantoren DB, BTW, DAVO en
penale boeten gehergroepeerd in polyvalente invorderingteams en inningskantoren.

•

Integratie NFI en rekenplichtigen der geschillen
 De bevoegdheden van de AAII worden in 2013 uitgebreid. In afwachting
van de kantelingen naar de nieuwe organisatiestructuur, gaan we over tot
de functionele integratie van de centrale diensten van de administratie
der NFI op het ogenblik van de reshuffle van de NOGA.
 Integratie van de operationele diensten van de Administratie van de niet
fiscale invordering op het ogenblik van de oprichting van de regionale
invorderingscentra
 De integratie van de diensten van de rekenplichtigen van de geschillen in
het Inningscentrum in de loop van het eerste kwartaal 2013.

 DOELSTELLING: overdracht verkeersbelasting aan het Waalse Gewest
Om de overdracht van de verkeersbelasting aan het Waalse Gewest op 1/1/2014 zo
goed mogelijk te laten verlopen, wordt voor eind maart 2013 een
samenwerkingsakkoord afgesloten.
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7.3 Algemene Administratie van de Bijzondere
Belastinginspectie
7.3.1 Inleiding
Dit nieuw plan 2013 is het tweede operationeel plan van de BBI in het kader van de door de FOD
Financiën voor de periode 2012–2017 ontwikkelde strategie.
Ter herinnering, het voor de algemene administratie van de BBI naar voren geschoven objectief
bestaat erin om tegen 2017 geleidelijk :
1. haar DOELTREFFENDHEID te verhogen, en derhalve de realisatiegraad van de ondernomen
acties inzake de strijd tegen de fraude, middels :
a. de uitbreiding van de e-audit controles
b. de verhoging van de inningsgraad van de eigen inkohieringen
c. de invoering van preventieve risicoanalyses
d. de uitbreiding van de internationale en interdepartementale samenwerking
e. de ontwikkeling van thematische en sectoriële acties
2. haar EFFICIENTIE te verbeteren, en derhalve de beschikbare middelen optimaal aan te
wenden, middels
a. de uitbouw van een autonome algemene administratie op mensenmaat
b. de integratie, vorming en ontwikkeling van alle medewerkers
c. de oppuntstelling van aan de noden aangepaste werkprocessen en
informaticatoepassingen
d. de creatie van een stabiel ondernemingsklimaat en de responsabilisering van alle
medewerkers
3. het verwacht niveau van DIENSTVERLENING in de strijd tegen de fiscale fraude te bereiken,
middels :
a. de versterking van de samenwerking met de andere antifraude actoren
b. een goed beheer en de bevestiging van een sterk merk
Deze onderscheiden assen worden geconcretiseerd door de verschillende voor 2013 geplande
initiatieven die hierna worden uiteengezet en waarbij rekening wordt gehouden met de missie en de
specifieke eigenheden van de BBI.
Het spreekt voor zich dat binnen de FOD Financiën de gerichte strijd tegen de ernstige fiscale fraude
de volgende jaren een topprioriteit blijft. In dit domein speelt de BBI als volledig autonome
algemene administratie een sleutelrol. Ten aanzien van de fraude die constant evolueert, is onze
administratie dan ook eveneens verplicht zich aan te passen en vooruit te lopen op de wijzigingen
van welke aard dan ook.
Behalve de invoering van de nieuwe wetgeving inzake una via en strafrechtelijke schikking zal 2012
vooral gekenmerkt blijven als het jaar waarin een honderdtal nieuwe medewerkers de
buitendiensten van de BBI hebben vervoegd. Ter zake gaat het om een uitgelezen opportuniteit voor
onze diensten om meer fraudezaken te behandelen en onze missie correct uit te voeren.
Tegelijkertijd mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de verjonging van ons kader
eveneens een belangrijke uitdaging inhoudt op het gebied van vorming, integratie, communicatie en
kennisdeling.
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Rekening houdend met de nog steeds moeilijke budgettaire context en de stijgende verwachtingen
van de regering inzake de strijd tegen de fiscale fraude zal het in 2013 voor de BBI onontbeerlijk zijn
om haar modernisering voort te zetten teneinde vlugger en beter de te controleren dossiers en
zaken te (de)selecteren. In die mate behoort de ontwikkeling en toepassing van een precieze, en bij
voorkeur, proactieve risicoanalyse tot onze hoofdobjectieven. Zulks geldt uiteraard eveneens voor
onze e-audit controles, multidisciplinaire aanpak, internationale en interdepartementale
samenwerking. Op operationeel vlak zal tevens uitgesproken aandacht worden besteed aan de
stelselmatige verbetering aan ons eigen geschillenbeheer.
Zoals in het verleden bestaat mijn ambitie er nog steeds in om het geheel van de ambtenaren van de
BBI maximaal te betrekken bij deze dynamiek et bij de nieuwe uitdagingen van onze administratie
waarvan ik fier ben deel uit te maken. Het geheel aan strategische initiatieven en vooropgestelde
objectieven kan immers slechts gerealiseerd worden dank zij de werkkracht en inzet van alle
medewerkers van de BBI, zowel binnen een gewestelijke directie als op het hoofdbestuur.
Frank Philipsen
Administrateur-generaal
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7.3.2 Missie
De algemene administratie van de BBI is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor
alle belastingen waarvan de vestiging, de inning en de invordering aan de FOD Financiën zijn
toevertrouwd.
Haar kernopdracht heeft inzonderheid betrekking op zowel het opzoeken en voorkomen als het
bestraffen van de grootschalige en georganiseerde fiscale fraude. Hierbij gaat het prioritair om de
ontmanteling van op grote schaal en vaak met een internationale dimensie uitgewerkte bijzondere
mechanismen en ingewikkelde structuren. Tevens wordt uitgesproken aandacht besteed aan in
welbepaalde sectoren toegepaste of aan specifieke thema’s gelieerde specifieke mechanismen.
In een open en mondiale economie vereist de missie van de BBI continue contacten en
samenwerking met de andere antifraude actoren en diensten. Teneinde efficiënt te zijn, moet deze
samenwerking, en dit zowel nationaal (politie, justitie, witwascel, sociale inspecties, gewesten, …) als
internationaal (buitenlandse administraties, Eurofisc, OLAF, TAXUD, FAG, …), voortdurend worden
bestendigd en versterkt.
De vanuit al deze invalshoeken ontvangen en door de eigen inspectiediensten aangereikte gegevens
maken het startpunt van diverse fraudezaken uit die, verrijkt met de nodige risicoanalyse, aanleiding
kunnen geven tot de aanpak van talloze individuele dossiers. Bepaalde fraudemechanismen kunnen
evenwel betrekking hebben op een te omvangrijk aantal operatoren waarbij het materieel
onmogelijk is dat de BBI alle betrokken dossiers zelf controleert. Middels de procedure van de
zogenaamde dossiers met vertakkingen wordt alsdan alle relevante informatie (identificatie,
modeltaxatie, aangepaste handleiding, …) overgezonden aan de partneradministraties (AAFISC,
PATDOC, …) waarvan nadien de nodige feedback wordt ingewacht.
De optimale aanpak van de weerhouden fraudezaken impliceert dat de medewerkers van de BBI op
de hoogte zijn van de aan te wenden technieken inzake e-audit en risicoanalyse. Verder spreekt het
voor zich dat zij de onderscheiden wetgevingen in alle stadia van de procedure (taxatie, invordering
en geschillen) beheersen. De ondersteuning van de gespecialiseerde cellen (juridisch, invordering,
ICT en douane) waarover de BBI beschikt, is onontbeerlijk om de effectieve inning van de ontdoken
belastingen maximaal te bewerkstelligen.
Als autonome algemene administratie binnen de FOD Financiën dient de BBI in haar werkprocessen
uiteraard aandacht te besteden aan haar eigen beheer inzake personeel, budget, logistiek, …
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7.3.3 Visie
Overeenkomstig de in het strategisch plan 2012-2017 van de FOD Financiën ontwikkelde visie en in
uitvoering van het regeerakkoord van 01.12.2011 hebben de door de BBI weerhouden initiatieven
prioritair betrekking op :
- het ontwikkelen van thematische en sectoriële acties, alsmede het behandelen van
fraudezaken die haar worden toevertrouwd in het kader van de actieplannen van de regering
in de strijd tegen de fraude;
- de betrokkenheid bij de implementatie van de aanbevelingen van de parlementaire
onderzoekscommissie;
- de voortzetting van de uitbouw van de nieuwe informaticatools (STIR_INT, STIR_FRAUDE, eaudit, datawarehouse) en opsporingstechnieken middels de preventieve risicoanalyse, zowel
inzake BTW als inkomstenbelastingen (datamining, BISC, …);
- het versterken van de bestaande netwerken en het optimaliseren van de samenwerking van
de BBI met de onderscheiden bij de aanpak van de fraude betrokken actoren (zowel
nationaal als internationaal) middels het afsluiten van protocollen en het daadwerkelijk
toepassen van de beschikbare regelgeving;
- voortzetting van de modernisering van de centrale administratie;
- de implementatie van de werkprocessen “beheer fraudezaken” (P24) en “beheer
fraudedossiers“ (P25) en dit met dezelfde pragmatische aanpak als die toegepast bij het
proces “inputbeheer” (P23);
- de oprichting van het CAF (dienst coördinatie antifraude), met inbegrip van de cel
belastingparadijzen;
- voortzetting van de modernisering van de vier bestaande gewestelijke directies in de nieuwe
organisatiestructuren;
- de werving van en beschikking over bekwame en gemotiveerde medewerkers teneinde hen
de mogelijkheid te bieden om zich in een attractieve, op mensenmaat geconcipieerde
werkomgeving gedurende hun ganse carrière steeds verder te kunnen ontplooien.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de BBI om zo vlug mogelijk uit te groeien tot een echt
autonome algemene administratie zonder de afhankelijkheden van het verleden jegens andere
entiteiten en alzo haar unieke positie, zowel in binnen- als buitenland, in de aanpak van de fiscale
fraude te bestendigen.
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7.3.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013
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OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:
AA BBI
OPERATIONEEL PLAN 2013
KSF

Bijdrage aan de strategische kaart in 2012-2017

R : Resultaat

R1 : Toezicht en
handhaving

R1 FRAU.01 B. Bouwen

Uitbreiden e-audit controles

R1 FRAU.02 Y. Hulot

Invoeren preventieve
risicoanalyse

R1 FRAU.03 P. Crucifix

Verhogen inningsgraad eigen
inkohieringen

R1 FRAU.04

A.
Deconinck

Ontwikkelen thematische en
sectoriële acties

R2 FRAU.01

A.
Deconinck

R2 : Informatie ter beschikking
stellen

Uitbreiden internationale
samenwerking
Versterken samenwerking met de
antifraude eenheden van de
belangrijkste handelspartners van
België

R2 FRAU.02 F. Philipsen

R2 FRAU.03

A.
Deconinck

Verhogen van de bankonderzoeken

R2 FRAU.04

A.
Deconinck

Versterken interdepartementale
samenwerking

P : Proces

P1 : HRM

P1 FRAU.01 L. Verleyen

Ontwikkelen nieuwe functies
en actualisatie bestaande
functiebeschrijvingen

P1 FRAU.02 L. Verleyen

Optimaal beheer personeel

P1 FRAU.03 L. Verleyen

Ontwikkelcirkels en
geïntegreerde vormingscyclus

P1 FRAU.04 F. Philipsen

Samenstellen van gemengde
controleteams

P1 FRAU.05 L. Verleyen

Satellite offices / Telework

P2 : Bedrijfsprocessen

P2 FRAU.01

P.
Tacquenier

STIR_FRAUDE

P2 FRAU.02

P.
Tacquenier

STIRINT_FRAUDE

P3 FRAU.01

B. Van
Eygen

P3 FRAU.02 P. Rutsaert
P3 FRAU.03

M. De
Geyndt

R3 : Financiering

P3: Meting en opvolging

BPM en procesoptimalisatie
Geïntegreerde beheerscyclus
Interne controle en
kwaliteitspolitiek
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K : Kwaliteit / Qualité
K2 FRAU.01

B. Van
Eygen

K3 FRAU.01

B. Van
Eygen

K1: Goede regelgeving

K2: Multikanaal diensten
Communicatie als middel in de
strijd tegen de fraude

Access data management
Optimalisatie eigen
geschillenbehandeling

K3 FRAU.02 P. Crucifix

I : Innovatie

K3: Rechtszekerheid en
privacy

I1: Kennisbeheer

I2: Organisatieontwikkeling

Kennisbeheer en permanente
actualisatie grootschalige
fraudefenomenen
Implementatie best practices
uit het buitenland

I1

A.
FRAU.01
Deconinck

I1

FRAU.02 F. Philipsen

I2

FRAU.01

M. De
Geyndt

Kanteling vier gewestelijke directies

I2

FRAU.02

G. Van Der
Heyden

Oprichting 5de directie

I2

FRAU.03

B. Van
Eygen

Modernisering stafdiensten N-1 BBI

I2

FRAU.04 P. Seré

I2

FRAU.05 F. Philipsen

CAF (inbegrepen cel
belastingparadijzen)
Uitvoering diverse aanbevelingen
(Parlementaire
onderzoekscommissie, Rekenhof,
...)
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Strategisch
objectief :

KSF

Doelstelling + Projecten lopende + Concrete initiatieven verwacht of voorzien in
2013 :
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- verhoogde ontvangsten omwille van meer en betere e-audit controles;
- tijdswinst in de uitvoering van e-audit controles en derhalve mogelijkheid tot het
optimaliseren van de fiscale onderzoeken;
- stelselmatig betere kennis van de e-audit technieken;
- zekerheid publieke opinie dat de BBI oog heeft voor het e-audit luik bij de aanpak
van grootschalige fraudemechanismen.
> Link met ICT Projecten - cf. Project Master :
- FRAU-641 (Zylab & FTK Toolkit),
- FRAU-664 & BC854 (ACL netwerk versie),
- BC848 (storage),
- BC855 (onderzoekshardware Informaticacellen)
- FRAU-639 (Geregistreerd kassasysteem horeca).

R1

FRAU.
01

Bert
Bouwen

Uitbreiden eaudit controles

> Concrete initiatieven :
1. In de loop van 2013 zullen de lopende projecten worden geconsolideerd :
- levering voldoende krachtige hardware voor specificaties FTK;
- wegwerken performantieproblemen ZyLab/ eDiscoveryplatform;
- implementatie AX Core na gunstige evaluatie POC ACL.
In dit kader is beslist een beperkte werkgroep op te richten met één
afgevaardigde per gewestelijke directie + CA, om een methodologie en best
practices uit te werken voor het gebruik van FTK (captatie, eerste analyse,
triage en forensische analyse), ZyLab (ontsluiting voor de onderzoeker) en de
centrale storage (archivering originele data).
2. Daarnaast wordt gewerkt aan :
(i) de vervanging van verouderd en defect materiaal;
(ii) de implementatie van regionale storage ;
(iii) de organisatie van een gestructureerde kennisdeling binnen de
informaticacellen, aanvullend en/of ter voorbereiding van input voor Auditnet.
3. Verder in samenwerking met de NSF :
- basisopleiding informatica ;
- organisatie specialistencursus;
- inschrijving in de federale cartografie van specifieke profielen voor e-auditor.
> KPI :
2R4_01 (Optimalisatie controle via e-audit technieken - percentage onderzoeken
met aanwending van e-audit technieken – target : > 20 % afgehandelde dossiers).

R1

FRAU.
02

Y. Hulot

Invoeren
preventieve
risicoanalyse

> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- beperking fiscale verliezen (vermijden onrechtmatige teruggaven, ontmanteling
niet transparante structuren, …) met logischerwijze verhoogde inkomsten;
- betere selectie van de effectief in aanmerking te nemen dossiers en derhalve
geen tijdverlies met niet relevante zaken;
- ondersteuning aan en vrijmaken capaciteit voor de taxatieteams;
- verdere implementatie 5° Directie.
> Linken met ICT projecten - cf. Project Master :
- Datawarehouse :
BEO-662 (DWH integratie)
ICT-686 (Raamcontract DWH III);
- Datamining & social network analysis :
BC890 (aanschaf van een tool ‘netwerkalgoritmen’)
- Internetonderzoek : BC914 (Xenon Onderhoud)

> Concrete initiatieven :
- Optimalisatie werking cellen inputbeheer binnen elke gewestelijke directie - cf.
conclusies strategisch seminarie 11/2012 (T4).
- Opstarting «multi» risicoanalyse project met de volgende kenmerken :
- multidisciplinaire groep «business»/ «dataminers»,
- alle dataminers BBI,
- ten ministe één expert «business» van elke van de 5
gewestelijke directies (maximum 2),
- kenniscreatie van de beoogde typologieën,
- opmaak fiches BAM (privacy),
- leadership van één project per directie.
In eerste instantie zullen de experten «business» gevraagd worden om de per
project beoogde typologieën te kiezen. De dataminers zullen dan de haalbaarheid
ervan bestuderen (beschikbaarheid gegevens, karakterisering, …). Vervolgens
zullen de selectiemodellen moeten worden opgemaakt en geoperationaliseerd.
Kick-off : december 2012.
2013 :
tweewekelijks overleg dataminers
maandelijks overleg dataminers en business
voortdurende en actieve deelname van elke dataminer aan dit multi
project
Verder worden de aangevatte POC’s inzake de aanwending van social network
analysis voortgezet.
Begroting 2013 : datamining BBI (2,1 MIO €).

R1

FRAU.
03

P. Crucifix

Verhogen
inningsgraad
eigen
inkohieringen

> KPI :
- 1K3_01 - TBT_IC2 (Aantal sedert meer dan 4 maand openstaande
vooronderzoeken t.o.v. het totaal aantal vooronderzoeken – target : =< 30 %
(beperkt tot “niet gerechtelijke” vooronderzoeken)
- 1P4_01 (Percentage van vooronderzoeken door inputbeheer die in een effectief
onderzoek resulteren – target : >= 50 %)
> Lopende doelstelling van de BBI (ondersteuning van de BBI invorderingscellen)
met verschillende objectieven :
- verhoogde ontvangsten omwille van nog voor de opstarting van het eigenlijk
fiscaal dossier optimaal op de effectieve inning geënte controles en samenwerking
met de AA I&I (buitgerichte fiscale onderzoeken, aandacht voor internationale
samenwerking, …);
- beperken aan vervolging verbonden administratieve kosten door efficiënte
invordering, waarborgen van betwiste schulden, vermijden organisatie bedrieglijk
onvermogen en gecoördineerde aanpak BTW/DB;
- grotere compliance creëren bij de burgers door hogere invorderingsgraad bij
notoire fraudeurs (en in voorkomend geval hun raadgevers/medecontractanten)
te bewerkstelligen.
> Concrete initiatieven :
- organisatie werkvergadering en opvolging met de invorderingscellen BBI (T2),
- bijzondere behandeling van de gevestigde belastingen voor een bedrag van meer
dan 1 MIO € (T1),
- toepassing, in samenwerking met de AA I&I, van de in de programmawet (I) van
29.03.2012 voorziene maatregelen om te komen tot een betere inning (T3).
> KPI :
- TBT_C6 (Aantal dossiers voorgelegd aan invorderingscel t.o.v. afgehandelde
dossiers - rood indien < 15 %)
- TBT_IC7 (Resultaten met goede invorderingskans – rood indien < 15 %)
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> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- Onder voorbehoud van voortdurende bijsturing in functie van de actualiteit en
insteken vanuit de Regering (actieplannen Crombez en Vanackere), zijn er onder
meer acties gepland inzake de portage salarial, de douaneregeling CP42, de LPS
activiteiten van buitenlandse verzekeraars in België, de georganiseerde
internationale BTW fraude, de fictieve delocalisaties van personen, diensten en
ondernemingen, de aftrek van risicokapitaal, de aan toegekende subsidies (op
welk niveau dan ook) gekoppelde fraudepraktijken, allerhande misbruiken, fictieve
winstoverhevelingen naar het buitenland en de internethandel.
- Sommige acties zijn een voortzetting van vroeger al opgestarte operaties.

R1

R2

R2

FRAU.
04

FRAU.
01

FRAU.
02

A.
Deconinck

> Concrete initiatieven :
Naast de bestaande acties wordt volgende onder meer op onze
Ontwikkelen van
begrotingsvoorstellen 2013 geënte insteek gegeven voor het ganse jaar :
thematische en
- onderzoek naar de plaats van de werkelijke leiding van buitenlandse
sectoriële acties
vennootschappen,
- het patenteren van Belgische uitvindingen in fiscale vluchtlanden,
- frauduleuze intracommunautaire transacties (cf. POC simulatie extraneïteiten),
- handel in telefoonkaarten,
- verkoop van een onroerend goed onder de vorm van aandelen,
- toepassing verlegging van heffing in de onroerende sector door
belastingplichtigen- niet indieners,
- aanpak slapende vennootschappen.

A.
Deconinck

Uitbreiden
internationale
samenwerking

F. Philipsen

Versterking
samenwerking
met de antifraude
eenheden van
de belangrijkste
handelspartners
van België

> KPI :
- 2R1_01 (Dossiers met vertakkingen – evolutief over 3 jaar)
- TBT_DR2 (Aantal fraudezaken in samenwerking met andere fiscale diensten –
rood indien < 1 per jaar)
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- verhoogde ontvangsten dank zij vluggere en meer gerichte internationale
samenwerking;
- inperking tijdverlies omwille van steeds betere kennis en aanwending van de
samenwerkingsmogelijkheden op internationaal vlak;
- zekerheid publieke opinie omtrent internationale aanpak betrokken
fraudemechanismen.
> Concrete initiatieven :
- pilootproject met Nederland (T4),
- rechtstreekse contacten en uitwisseling van know how met TRAFI en de
commissie constructiebestrijding (T1),
- organisatie van een gemeenschappelijke conferentie (T1),
- na evaluatie kan dit project dan worden uitgebreid naar andere landen,
inzonderheid de buurlanden (T4).
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- verhoogde ontvangsten dank zij aanwending van in het buitenland met succes
verworven expertise en toegepaste processen;
- vluggere en meer gerichte procedures omwille van de aanwending van steeds
betere werkmethoden;
- rechtstreekse en geprivilegieerde contacten met analoge gespecialiseerde
eenheden bij de buitenlandse administraties.
> Concrete initiatieven :
- verplichte deelname voor elke (gewestelijke) directie, dienst 1 centrale
administratie en CAF (met verslaggeving) aan minimaal één internationale
manifestatie (Fiscalis, OESO, IOTA, …) per jaar (T4);
- uitbouw internationaal netwerk met gespecialiseerde eenheden van onze
buurlanden (FIOD, DNEF, C&E, …) (T4);
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- evaluatie en eventuele intrekking dan wel verdere uitbouw grensoverschrijdende
dispositieven (T4);
- actieve deelname aan internationaal georganiseerde pedagogische evenementen
(hogescholen, Europol, …) (T4);
- afsluiten samenwerkingsprotocol BBI/OLAF (T2);
- zie ook I1 FRAU.02.
> KPI :
- TBT_IC8 (Aantal dossiers met internationale samenwerking t.o.v. dossiers in
(voor)onderzoek - rood indien < 10 %)
- TBT_C1 (Aantal dossiers met vragen of mededelingen aan buitenlandse
administraties per inspectie - rood indien < 1 per jaar)
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- optimale aanwending recent ingevoerde wetswijzigingen;
- ondersteuning bewijswaarde doorgevoerde taxaties;
- zekerheid voor de publieke opinie dat financiële stromen van fraudeurs
daadwerkelijk gecontroleerd worden.
Het aantal bankonderzoeken zijn aanzienlijk gestegen tegenover de vorige jaren
ingevolge enerzijds de interne aansturing en anderzijds de nieuwe wetgeving
terzake.
R2

FRAU.
03

A.
Deconinck

Verhogen bankonderzoeken

> Concreet initiatieven :
- vereenvoudiging interne procedure (templates) (T1),
- uitbouw specifieke sharepoint (T1),
- aandringen van de BBI bij de bevoegde instanties (inzonderheid de
Staatssecretaris) voor de installatie van het voorziene centraal aanspreekpunt bij
de Nationale Bank (T4).
> KPI :
- 1R1_01 (Aantal gemachtigde bankonderzoeken in verhouding tot het aantal
afgehandelde dossiers – target : >= 10 %)
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) :
Vertrekkend van haar operationele insteek - en uiteraard onder voorbehoud van
de andere algemene administraties en stafdiensten van de FOD Financiën - dienen
de bevoorrechte partners van de BBI logischerwijze ook op de
interdepartementale fora te worden gesitueerd. Ter zake gaat het om de federale
politie (CDGEFID), Justitie (parketten, arbeidsauditoraten en COIV), witwascel
(CFI), Sociale Zaken (SIOD, RSVZ…), Economische Zaken, ...

R2

FRAU.
04

A.
Deconinck

> Concrete initiatieven :
- verdere implementatie van het BISC - intern/extern (continu)
- justitie en federale politie:
Versterken inter- evaluatie diverse samenwerkingsprotocollen (T4)
departementale
- evaluatie nut en meerwaarde terbeschikkinggestelde fiscale ambtenaren
samenwerking
(T2)
- implementatie nieuwe una via regeling (T1)
- idem strafrechtelijke schikking (T1)
- cf. workshop nr. 2 strategisch seminarie november 2012
- sociale zaken :
- protocol RSVZ (T1)
- bestaand mini protocol met de SIOD wordt uitgebreid met het oog op het
voeren van gezamenlijke acties (binnen de saisine van de BBI) (T2)
- organisatie van regionale vergaderingen met de SPOC’s van de BBI en de
SIOD (T1)
- economische zaken :
- nauwere samenwerking (T4)
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- toepassing relevante regelgevingen (verbod betaling in contanten,
handelspraktijken, …)
- uitwisseling inlichtingen en know-how (T4)
- organisatie overleg (T4)
> KPI :
- TBT_C3 (Aantal kennisgevingen aan het gerecht per inspectie – rood indien < 1
per jaar)
- TBT_C9 (Aantal afgehandelde dossiers met kennisgeving aan het gerecht t.o.v.
aantal afgehandelde dossiers – rood indien < 5 %)
- TBT_IC10 (Aantal dossiers met een gerechtelijk aspect t.o.v. aantal dossiers in
(voor)onderzoek – rood indien < 20 %)
> Lopende doelstelling van de BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- verhoging kwalificatieniveau;
- omwille van de juiste profielen snellere en accuratere aanpak van de dossiers;
- zekerheid beschikking over “the right man or woman in the right place”.

P1

FRAU.
01

L. Verleyen

Ontwikkelen
nieuwe functies
en actualisatie
functie
omschrijvingen

Rekening houdend met de missie van de BBI moeten haar medewerkers, zowel
van de centrale als van de operationele diensten, beantwoorden aan specifieke
geactualiseerde profielen die aansluiten op hun onderscheiden taken. De BBI moet
in staat zijn om competente specialisten aan te trekken en te behouden.
In die mate werd ondertussen de functieomschrijving van zaakbeheerder
gefinaliseerd.
>Concrete initiatieven :
- functieomschrijving dataminer A3 (T4),
- idem e-auditors A1, A2 en A3 (T4).
> Lopende doelstelling BBI :
Het optimaal beheer van ons personeel bestrijkt een hele waaier aan uitdagingen :
selectie, werving, behoud, opleiding, bijscholing, motivatie, …
Het onderliggend idee bestaat erin het voor de buitendiensten voorziene
kwantum van 678 medewerkers (398 A, 224 B en 56 C/D) maximaal te
bewerkstelligen en te behouden. Voor de centrale diensten wordt een uitbreiding
tot 44 medewerkers voorzien (27 A, 14 B en 3 C/D).
Een echt optimaal personeelsbeheer behelst in hoofdzaak de volgende finaliteiten:
- zekerheid meer stringente aanpak van de fraude naar de publieke opinie toe;
- de permanente beschikking over een duidelijk groter aantal gedreven en
gespecialiseerde medewerkers in de strijd tegen de fiscale fraude.

P1

FRAU.
02

L. Verleyen

Ten laatste begin 2013 wordt de werving van 114 (op een totaal van 236 voor de
ganse FOD) fraudebestrijders (A/B) gefinaliseerd. Concreet beschikt de BBI voor
Optimaal beheer
haar buitendiensten thans (toestand per 01.12.2012) in totaal over 593
personeel
medewerkers, waarvan 530 tot het niveau A en B behoren, hetgeen overeenstemt
met iets meer dan 85 % van de vooropgestelde ideale to be situatie van 622
ambtenaren (A/B).
> Concrete initiatieven :
- interne vorming alle nieuwkomers (T1),
- BBI-opleidingen betreffende het witwassen van geld en verhoortechnieken (T4),
- finalisatie hangende procedures A4 (gewestelijk directeur en afdelingshoofd) en
zaakbeheerders (T2),
- beter beheer van de afwezigheden (vermindering met 0,38 % in 2013) (T4),
- opmaak actieplan voor de uitvoering van bepaalde aanbevelingen zoals die
blijken uit het tevredenheidsonderzoek - cf. workshop nr. 1 tijdens strategisch
seminarie november 2012 (T2).
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P1

FRAU.
03

L. Verleyen

P1

FRAU.
04

F. Philipsen

P1

FRAU.
05

L. Verleyen

> Lopende doelstelling BBI met verschillende objectieven :
- de stelselmatige opdrijving van de capaciteiten van de medewerker;.
- motivatie en begeleiding van het personeel;
- ondersteuning management inzake “the right man or woman in the right place”;
- responsabilisering middle managment;
Ontwikkelcirkels
- zekerheid dat binnen de BBI dezelfde criteria worden gehanteerd.
en
geïntegreerde
> Concrete initiatieven :
vormingscyclus
- De eerste golf van de ontwikkelcirkels werd afgehandeld voor de ambtenaren
van de centrale administratie BBI. De functiegesprekken en planningsgesprekken
werden gevoerd en alles werd ingebracht in de databank «Crescendo».
-Begin 2013 wordt de tweede golf opgestart, concreet eerst de gewestelijke
directeurs en nadien de rest van de ambtenaren van onze buitendiensten (T4).
> Lopende doelstelling BBI : realiseren van de vooropgestelde mobiliteit,
flexibiliteit, interactie en multi-disciplinariteit met verschillende objectieven:
- de instant samenstelling van multifunctionele teams (ongeacht hun geografische
of hiërarchische aanhechting;
- rationalisatie beschikbare en al naargelang van de zaak noodzakelijke expertise;
- wederzijdse ondersteuning van de onderscheiden operationele teams.
Samenstellen
van gemengde
controleteams

> Concrete initiatieven (telkens continu) :
- voortzetting en bijsturing reeds bestaande pilootprojecten (Brugge, Hasselt,
Liège en Namur);
- uitbreiding naar andere centra;
- maximale implementatie K3 op grond van nieuwe definitief weerhouden
werkprocessen (zaakbeheerders, …);
- mogelijkheid volgen intensieve taalcursussen tijdens (OFO, …) of buiten
(kredieturen, …) de diensturen;
- organisatie gemeenschappelijke vormingscursussen voor teams die antenne
overschrijdend zijn samengesteld.
> Lopende doelstelling BBI : creatie van een aangenaam werkklimaat met een
maximale aandacht voor het privé leven van haar medewerkers. Elk van de
regionale kantoren werd ondertussen uitgerust met enkele (in principe twee)
supplementaire werkposten waar medewerkers van andere BBI centra in een hun
vertrouwde omgeving steeds terecht kunnen om aldaar korter bij hun domicilie op
de met hun dienstchef afgesproken tijdstippen hun werkzaamheden te kunnen
Satellite offices /
verrichten.
Telework
> Concrete initiatieven :
- effectieve opstarting satellite offices in elk BBI-centrum op grond van een interne
nota van de BBI - in eerste instantie occasioneel (T1),
- idem occasioneel telewerk (T1),
- evaluatie van deze nieuwe professionele mogelijkheden (T4).
> Lopende doelstelling BBI : accurate opvolging operationele activiteiten.
Link met ICT projecten - cf. Project Master STIRON, lot 3 : FRAU-00454, BC645,
BC904 & BC877.

P2

FRAU.
01

P.
Tacquenier

STIR_FRAUDE

Ondanks de in productiestelling van STIR_FRAUDE, release 2, moet de applicatie
verder ontwikkeld worden (una via, ...) ten behoeve van volgende doelstellingen:
applicatieontwikkeling afgestemd op actuele en toekomstige noden van
de operationele diensten ;
zekerheid ontwikkelen van uniforme werk- en opvolgingsmethoden
binnen de BBI.
> Concrete initiatieven :
n.a.v. de in productiestelling van release 2 is een evaluatie van het systeem
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-

voorzien door de pilootdienst vooraleer over te gaan tot uitrol binnen de
totaliteit van de BBI;
evolutief onderhoud van de applicatie om optimale en continue werking voor
de agenten te garanderen;
opname vereiste budgetten in de ICT Coperfin plannen.

> Lopende doelstelling BBI : accurate opvolging internationale activiteiten.
> Link met ICT projecten - cf. Project Master STIRINT : BC851

P2

FRAU.
02

P.
Tacquenier

STIRINT_
FRAUDE

Ondanks de inproductiestelling van de eerste modules van STIRINT moet de
applicatie, analoog met STIR-FRAUDE, steeds verder verfijnd en ontwikkeld
worden ten behoeve van volgende doelstellingen:
applicatieontwikkeling afgestemd op actuele en toekomstige noden van
de operationele diensten;
zekerheid ontwikkelen van uniforme werk- en opvolgingsmethoden
binnen de BBI.
> Concrete initiatieven :
evolutief onderhoud van de applicatie om optimale en continue werking
voor de agenten te garanderen, en dit binnen het wettelijk kader en in
nauw overleg met de andere AA’s;
duidelijke aflijning bevoegdheden BBI/Fiscaliteit (T3);
opname vereiste budgetten in ICT Coperfin plannen.
> Lopende doelstelling BBI in correlatie met kanteling (K3) met verschillende
objectieven :
- verbetering resultaten;
- zekerheid dat binnen de BBI dezelfde werkmethoden worden gehanteerd;
- aan de processen aangepaste informaticatoepassingen;
- procesoptimalisatie (ook transversale proces);
- werklastmeting;
- benchmarking en performantiemanagement.

P3

FRAU.
01

B. Van
Eygen

BPM en procesoptimalisatie

> Concrete initiatieven :
- consolidatie en update van de processen P23, P24 & P25 in ARIS, ( T3), rekening
houdend met :
(1) evolutie omwille van de invoegetreding van de una via wet
(2) evaluatie van de inputcellen (cf. workshop nr. 3 strategisch seminarie
11/2012)
(3) evolutief onderhoud STIRINT_FRAUDE en STIR_FRAUDE ;
- link/mapping tussen de tools inzake BPM en beheerscontrole van BBI (link proces
– risico – werklastmeting – indicatoren – acties) (T4).
> KPI :
TBT_IC1 (Aantal gepresteerde dagen per afgehandeld dossier : rood indien < 20 of
> 70)
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> Lopende doelstelling BBI met verschillende objectieven :
- duidelijke oriëntering voor alle medewerkers binnen de organisatie;
-planmatig beheer en opvolging;
- analoge bewustwording op de niveaus N-1, N-3 en volgende;
- het goed gebruik van de cockpit zal tevens bijdragen tot een verbeterde dialoog
en verstandhouding tussen de verschillende niveaus en resulteren in een
transparantere besluitvorming.
P3

FRAU.
02

P. Rutsaert

Geïntegreerde
beheerscyclus

> Concrete initiatieven :
- opmaken geïntegreerde beheerscyclus BBI 2013,
- actualisering cockpit BBI : harmonisatie cockpit – strategische kaart 2012-2017
en herziening operationele kritische risico’s en indicatoren (T4),
- gebruik van COGNOS versterken en verzekeren (betrouwbaarheid gegevens,
opvolging, installatie nieuwe opvolgflows voor WF geschillen, STIRINT_FRAUDE,
STIR_FRAUDE, …),
- deelneming aan projectpiloot benchmarking van FOD FIN: inputcellen BBI (T3),
- aanpassing indicatoren TBT in functie van de STIR_FRAUDE mogelijkheden en
verandering van inspecties in teams (T4).
> Lopende doelstelling BBI in correlatie met kanteling (K3) met verschillende
objectieven :
- aanwending van dezelfde opvolgingscriteria in alle betrokken diensten;
- ondersteuning management en buitendiensten.

P3

FRAU.
03

M. De
Geyndt

Interne controle
en kwaliteitspolitiek

> Concrete initiatieven :
- Na het beëindigen van de maturiteitsmatrix in 2012 zal uitvoering worden
gegeven aan de volgende stappen die vanuit de werkgroep interne controle
worden aanbevolen. Link met de interne audit en de nieuwe deontologische
code.
- Aanpassing van de geselecteerde risico’s (T3).
> KPI : 1K2_01 (Procesfouten na interne controle – nog te bepalen op transversaal
niveau)
> Lopende doelstelling BBI (cf. communicatieplan en initiatieven) met
verschillende objectieven :
- accurate interne en externe communicatie,
- preventie,
- zekerheid voor de publieke opinie dat grootschalige fraudefenomenen
daadwerkelijk worden aangepakt.

K2

FRAU.
01

B. Van
Eygen

Communicatie
als middel in de
strijd tegen de
fraude

> Concrete initiatieven :
- Interne communicatie :
- In 2013 zal uitgesproken prioriteit worden verleend aan de toegang tot de
voor onze diensten nodige informatie en de optimale aanwending van de
eigen handleiding, de sharepoints en vooral het intranet van de BBI;
- Voorstel voor de opmaak van een globaal plan van aanpak dat
uitdrukkelijk rekening houdt met de conclusies van het
tevredenheidsonderzoek, de specifieke noodwendigheden van onze
diensten en de verschillende doelgroepen (toegang tot gegevens en
kennisbeheer) (T3).
- Evaluatie van dit voorstel door de centrale administratie bij elke
directie/antenne.
- In functie van de resultaten van de evaluatie en de beschikbare
middelen zullen de eigen BBI handleiding, sharepoints en intranet geleidelijk
worden aangepast.
- Deelname aan interne communicatieacties van het departement i.f.v.
strijd tegen fraude (Finfino, newsletter, …) (continu);
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- Externe communicatie :
Ad hoc inspelend op actualiteit, met respect voor de agenten, de officiële
communicatieprocedures en de evidente regels van ethiek en loyaliteit. Tevens
dient de wisselwerking met de perscel van de Staatssecretaris te worden
verbeterd.
> Lopende doelstelling BBI inzake gegevensuitwisselingen en datamining met
verschillende objectieven :
- waarborg kwaliteit verrichte acties;
- rechtszekerheid (privacywet);
- compliance.

K3

FRAU.
01

B. Van
Eygen

Access data
management

> Concrete initiatieven :
- Verificatie van de thans in de onderscheiden diensten van de BBI beschikbare
rechten en, in voorkomende geval in overleg met de ICT en IAM
verantwoordelijken, indiening van de nodige vragen en openstelling van de
vereiste toegangen (T2).
- Toezicht op de respectering en correcte uitvoering binnen de BBI van de
bepalingen van de wet van 03.08.2012 met betrekking tot de behandeling van
persoonsgebonden gegevens die voortvloeit uit de uitvoering van onze opdracht.
Deze wet treedt in werking op 01.01.2013.
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- beperking fiscale verliezen;
- waarborg kwaliteit verrichte acties;
- compliance.
> Link met ICT Projecten – cf. Project Master :
BC897 (juridische gegevensdatabank ter beschikking voor de BBI)

K3

I1

FRAU.
02

FRAU.
01

P. Crucifix

A.
Deconinck

Optimalisatie
eigen geschillenbehandeling

> Concrete initiatieven :
- uitwerken procedure inzake BTW geschillen (werkgroep ‘fiscale harmonisatie’)
(T3),
- organisatie opleiding WF geschillen (T2),
-aanvraag toegang tot nieuwe juridische databank beschikbaar op het internet (cf.
project master BC897) (T2),
- opvolging via specifieke indicatoren (cf. beheerscontrole, o.m. administratieve
geschillen).

> KPI :
- 1K3_02/TBT_C4 (Aantal adviezen geschillencellen voor taxatie – target : >= 70 %
afgehandelde dossiers) ( TBT: >= 100 %)
- 1K3_04 (Aantal ontheffingen wegens procedurefouten – target : =< 2,5 % aantal
geschillenbeslissingen)
- 1K3_05 (Aantal in het voordeel van de BBI in kracht van gewijsde getroffen
vonnissen en arresten : - target : >= 50 %)
- TBT_DR3 (Aantal binnen de 6 maanden behandelde bezwaarschriften tegenover
het aantal afgehandelde bezwaarschriften - rood indien < 80%)
- TBT_DR4 (Behouden bedragen ten aanzien van de bedragen waarvoor beslissing
getroffen - rood indien < 75%)
- TBT_DR5 (Aantal behandelde bezwaarschriften ten aanzien van het aantal
ontvangen bezwaarschriften - rood indien < 80 %)
- TBT_C5 (Aantal raadplegingen geschillencel t.o.v. het aantal rechtzettingen
zonder akkoord – rood indien < 90 %)
Kennisbeheer en > Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
permanente
- vluggere ontdekking van mogelijke fiscale malversaties;
actualisatie
- doorstroming van nieuw ontdekte fraudemechanismen aan alle betrokken
grootschalige
instanties (zowel binnen als buiten de FOD FIN).
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fraudefenomenen

> Concrete initiatieven :
-bewerkstelligen gelijklopende werkmethoden van de inputdiensten - cf.
workshop nr. 3 strategisch seminarie van 11/2012 (T2);
- onmiddellijk inlichten van of door de CA in geval van ontdekking van nieuwe
fraudemechanismen (continu);
- analyse van de verschillende fraudeschema’s uit het repertorium van de
Aggressive Tax Planning Group van de OESO en de aanvulling ervan door de
buitendiensten (T4);
- één centrale gegevensbank voor alle inputdiensten (T2);
- uitwerken van een specifieke sharepoint (T2).
> KPI : TBT_DR1 (Aantal verslagen inzake nieuwe fraudemechanismen mede te
delen aan het CAF – rood indien < 1 per jaar)
> Lopende doelstelling BBI (kernopdracht) met verschillende objectieven :
- verhoogde ontvangsten dank zij aanwending van in het buitenland met succes
verworven expertise en toegepaste processen;
- vluggere en meer gerichte procedures omwille van de aanwending van steeds
betere werkmethoden.

I1

FRAU.
02

F. Philipsen

I2

FRAU.
01

M. De
Geyndt

I2

FRAU.
02

G. Van Der
Heyden

Implementeren
best practices uit > Concrete initiatieven :
- uitbouw operationeel netwerk (via collega’s buitendiensten), inzonderheid in het
het buitenland
kader van Eurofisc (uitbreiding naar DB) en de werkzaamheden van de Aggressive
Tax Planning Group van de OESO (T4);
- idem strategisch vlak (via collega’s centrale administratie);
- kennisdeling via de geijkte kanalen (BBI handleiding, eigen BBI site, …) (T4) ;
- zie ook R2 FRAU.02.
> Modernisering algemene administratie van de BBI met verschillende
objectieven :
- hogere inkomsten omwille van doorgedreven specialisatie en concentratie op de
kerntaken;
- kortere communicatielijnen en volstrekte eenheid van operationele leiding;
- zekerheid voor de burger/belastingplichtige dat grootschalige
fraudemechanismen eenvormig en accuraat worden aangepakt.
Kanteling van de
vier gewestelijke
> Concrete initiatieven :
directies
- cf. masterplan kanteling (Project Master FRAU-571);
- bijsturing in functie van de evaluatie van de inmiddels algemeen ingevoerde
inputcellen;
- in de mate dat de aanstelling van de adviseurs-generaal directeurs
(afdelingshoofden) wordt gerealiseerd, kan de evolutie van inspecties naar teams
worden voortgezet en kan een aanvang genomen worden met de centralisatie van
de administratieve geschillenbehandeling op de gewestelijke directies.
Modernisering algemene administratie BBI met verschillende objectieven :
- hogere inkomsten omwille van doorgedreven specialisatie en concentratie op
kerntaken;
- kortere communicatielijnen en volstrekte eenheid van operationele leiding;
- zekerheid voor de burger/belastingplichtige dat grootschalige
Oprichting 5de
fraudemechanismen eenvormig en accuraat worden aangepakt.
directie
> Concrete initiatieven - cf. masterplan kanteling (Project Master FRAU-57) :
e
- voorbereiding en implementatie van de 5 directie, complementair aan de reeds
bestaande vier gewestelijke directies, gespecialiseerd in massale gegevensanalyse
studie van fraudetypologieën (pilootdossiers), kenniscreatie en beheer zowel
inzake BTW als IB.
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I2

FRAU.
03

B. Van
Eygen

Modernisering
stafdiensten N-1
BBI

> Modernisering algemene administratie van de BBI met veschillende objectieven:
beter beheer van de taken (doeltreffendheid en efficiëntie);
logischere organisatie aansturende en coördinerende activiteiten op de
centrale administratie;
ondersteuning management en buitendiensten.
> Concrete initiatieven - cf. masterplan kanteling (Project Master FRAU-553) :
- geleidelijke reorganisatie en uitbreiding van het hoofdbestuur (OEO, OCC,
algemene diensten);
- voorbereiden en implementatie van de nieuwe werkprocessen.
> Modernisering algemene administratie van de BBI met verschillende
objectieven :
- vluggere ontdekking van mogelijke fiscale malversaties;
- betere selectie van de effectief in aanmerking te nemen dossiers en derhalve
geen tijdverlies met niet relevante zaken;
- doorstroming van relevante signalen aan alle betrokken instanties (zowel binnen
als buiten de FOD Financiën);
- optimaliseren interactie met andere departementen en instanties.

I2

FRAU.
04

P. Seré

I2

FRAU.
05

F. Philipsen

CAF (inbegrepen
> Concrete initiatieven + cf. masterplan kanteling (Project Master FRAU-733) :
cel
belastingparadijz - effectieve implementatie van het CAF in functie van het verloop van de kanteling;
en)
- publicatie nodige besluiten;
- terbeschikkingstelling vereist personeel (T1);
- overname oud CAF (T1);
- realiseren noodzakelijke werkomgeving (sharepoint, …) (T1);
- uniek contactpunt una via, minnelijke schikking en witwascel (T1);
- behandeling kennisgevingen justitie (fusie diverse databaken);
- behandelingen formulieren 275F (fiscale paradijzen) (T2);
- compliance officer CFI (T1);
- sensibilisering controleurs voor witwasproblematiek (T4).
> Lopende doelstelling BBI met verschillende objectieven :
- optimalisatie van de effectiviteit van de strijd tegen de fiscale fraude door
integratie van het geheel van aanbevelingen;
Uitvoering
- versterken rechtszekerheid.
diverse
aanbevelingen
> Concrete initiatieven :
(Commissie,
- semestriële opvolging tijdens uitgebreide plenaire vergaderingen;
- bijdrage tot jaarlijkse verslaggeving aan Rekenhof;
Rekenhof, …)
- rapportering aan Minister en Staatssecretaris;
- actieve deelname aan college Crombez;
- uitvoering actieplan Crombez.
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7.4 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
7.4.1 Inleiding
Gegeven de algemene economische situatie, de verdere besparingen in de overheidssector, de
verdere professionalisering van onze opdracht en de algemene noodzaak aan verantwoording
wat met overheidsmiddelen gebeurt, zal het “leitmotiv” voor het komende jaar zijn : “Meer doen
met minder middelen”.
Wij kunnen enkel meer doen met minder middelen als wij SMART (= slim) gaan werken. Wij
moeten er als administratie in slagen om deze uitdaging op een intelligente manier in de praktijk
om te zetten. Ik wil dit samen met alle collega’s van Douane en Accijnzen realiseren.
Ik ga hierbij uit van onze strategiekaart en wil aangeven op welke perspectieven ik
mogelijkheden zie om SMART te werken.
In het perspectief “Resultaat” moeten we duidelijk onze kernopdracht bepalen en moeten we
inzetten op externe communicatie rond onze maatschappelijke resultaten zodat de maatschappij
het nut van Douane en Accijnzen duidelijk ziet.
In het perspectief “Klanten/kwaliteit” moeten we sterk inzetten op de strategische doelstelling
“Investeren in personeel en werkklimaat”. Voor mij zijn de belangrijkste opdrachten hier het
opstarten van een pilootproject rond zelforganiserende teams, het in plaats brengen van een
beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken, de ontwikkelcirkels op een constructieve
manier toepassen om zowel de organisatie- als de persoonlijke doelstellingen te realiseren en tot
slot het op een positieve manier naar beneden krijgen van onze absenteïsme-cijfers. We moeten
immers even veel aandacht hebben voor sociologische vernieuwing in onze organisatie, naast de
noodzakelijke “technologische” vernieuwing.
In het perspectief “Processen” moeten we sterk inzetten op alles wat de workflow kan versnellen
en verminderen zonder de kwaliteit van ons werk in gevaar te brengen. Hier is voor mij het
nieuwe project rond werklastmeting belangrijk.
In het perspectief “Leer & Groei” wil ik er vooral voor ijveren dat we het portfolio- en
projectmanagement veel meer “au sérieux” nemen waarbij we enerzijds de projecten binnen de
portfolio gaan prioritiseren op basis van objectieve criteria, gekoppeld aan de business cases en
anderzijds de projecten op een meer flexibele manier gaan beheren.

N. Colpin

Administrateur-Generaal van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen

7.4.2 Missie

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) schrijft zich binnen de missie van
de FOD Financiën met als opdracht
-

-

toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Gemeenschap en aldus bij te
dragen tot een eerlijke en open handel, de uitvoering van de externe aspecten van de interne
markt, van het gemeenschappelijk handelsbeleid en van ander gemeenschappelijk
communautair beleid dat verband houdt met de handel en de algemene veiligheid van de
toeleveringsketen.
bij te dragen tot het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude op alle domeinen van
het maatschappelijk leven.

De douaneautoriteiten stellen maatregelen vast die met name strekken tot:
-

-

-

de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten
(waaronder de inning en de controle van de accijnzen bij invoer en in het binnenland, de
inning en de controle van de BTW bij invoer, de controle op de ontheffing van accijnzen en
BTW bij uitvoer, Heffingen en andere bedragen inzake gemeenschappelijk landbouwbeleid,
anti – dumpingrechten, compenserende rechten en retorsierechten);
de bescherming van de Gemeenschap tegen oneerlijke en illegale handel en de
ondersteuning van de legale handel;
het garanderen van de veiligheid en de beveiliging van de Gemeenschap en haar
ingezetenen, en de bescherming van het milieu, in voorkomend geval in nauwe
samenwerking met andere autoriteiten;
het handhaven van een billijk evenwicht tussen de douanecontroles en de facilitering van
de legale handel.

De daarbij behorende bevoegdheden zijn gebaseerd op het Communautair Douanewetboek (CDW),
de Toepassingsverordening van het CDW en de nationale douane-, BTW- en accijnswetgeving.
Ook heeft de AAD&A een breed gamma aan taken op het gebied van de niet-fiscale wetten en
regelingen die onder de bevoegdheid vallen van andere beleidsdepartementen zoals de FOD
Economie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Dier, Plant
en Voeding / DG Leefmilieu, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie, enz... In de specifieke
wetgeving en reglementering van die beleidsdepartementen is de Douane bevoegd voor de controle
op de niet-fiscale taken. De opsporingsbevoegdheden van de Douane vinden grotendeels hun
grondslag in de Algemene Wet inzake D&A, het Wetboek van Strafvordering en in de wet- en
regelgeving rond het statuut van Officier van Gerechtelijke Politie.
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7.4.3. Visie

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) focust op


De vereenvoudigde douaneprocedures bij in-, uit- en doorvoer in het nieuwe Modernised
Customs Code (MCC)



Het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen en de veiligheid



De aanpassingen aan het controle- en risicobeleid



Evoluties inzake opsporingen



De evoluties inzake accijnzen



Evoluties inzake een papierloze D&A



De invoering van de administratieve sancties



Herschrijven van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen van 18 juli 1977

België is een belangrijke toegangspoort tot de Europese Unie. De goederenstromen zijn enorm
omvangrijk en moeten snel behandeld worden. De douane speelt een centrale rol bij het verloop van
de goederenstroom, iets dat van essentieel belang is om investeringen in ons land te handhaven en
investeerders aan te trekken.
De Europese Commissie heeft vergaande plannen voor het geïntegreerde beheer van de
buitengrenzen uitgewerkt. De veiligheidstaken zijn de belangrijkste uit het takenpakket geworden.
De douaneambtenaren moeten proberen alle risico’s die aan de invoer van goederen inherent zijn op
te vangen, met name via strengere controles (safety and security) inzake openbare veiligheid
(terrorisme), gezondheid, economische regelgeving en milieu.
De autoriteiten wensen dat de douanediensten meer controles uitvoeren. Dat is evenwel onmogelijk
aangezien het volume aan ingevoerde goederen toeneemt en oponthoud van de logistieke keten
zoveel mogelijk moet worden vermeden. Ook wordt exportcontrole almaar belangrijker.
Voorts moeten de douanediensten zich ook een groot aantal nieuwe begrippen eigen maken welke
worden opgelegd door de Europese Unie en de Wereld Douane Organisatie (WDO):
➢ Authorized Economic Operator (AEO). Dit concept houdt in dat bedrijven die dit
wensen kunnen worden gecertifi ceerd op de integriteit van hun processen.
Gecertificeerde bedrijven kunnen dan van voordelen genieten in hun
grensoverschrijdend goederenverkeer. Zo bestaat de mogelijkheid om beveiligde
logistieke ketens op te zetten; die nieuwe procedure onderstelt ook een andere
benadering van controle op en follow-up van de goederenstromen;
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➢ toezicht op de keten (a.h.v. pre-arrival en pre-departure informatie (verruiming van
het toezicht)) en omgaan met nieuwe controlesystemen in de bedrijven (system losed
controle);
➢ One-Stop-Shop (traditionele import en export aan de buitengrens), waarbij goederen
op één plaats door alle overheidsdiensten aan de grens worden gecontroleerd met
behulp van hoogtechnologische controlemiddelen onderstelt alsook meer gekwalificeerd
personeel aan de grens;
➢ Around The Clock: de douanediensten moeten zeven dagen op zeven en de klok rond
werken;
➢ Self-Assessment: de aangiftebehandeling gebeurt niet meer transactioneel; de
economische operatoren sturen per kwartaal een globale aangifte naar AAD&A;
➢ Centralized Clearance maakt het mogelijk om de aangifteformaliteiten voor alle
bewegingen te vervullen vanuit één plaats voor alle vestigingen in de Europese Unie en
biedt aan de handel de mogelijkheid om voor alle douaneformaliteiten bij de in-, uit- en
doorvoer van goederen, de aangifte inzake douane in te dienen bij de
douaneautoriteiten verantwoordelijk voor de vestigingsplaats van de onderneming);
➢ Entry Into The Record: de aangifte wordt vervangen door het opnemen van gegevens
in het boekhoudsysteem van de economische operatoren en een bericht met een
beperkt aantal data wordt per transactie doorgestuurd aan AAD&A;
➢ Single European Access Point laat de economische operatoren toe om al hun aangiften
inzake douane elektronisch door te sturen naar alle lidstaten met gebruikmaking van één
enkele interface van hun keuze;
➢ Single Window beoogt het instellen van één enkele elektronische toegang voor alle
diensten (douane, landbouw, volksgezondheid enz.), die een rol spelen in het
grensoverschrijdende goederentransport;
➢ Globally Networked Customs: wereldwijd netwerk - het concept bestaat erin om zoals
“Swift” doet voor de banken een netwerk tussen alle douanediensten te creëren voor de
uitwisseling van commerciële informatie via één dataset en één ‘single access point’ voor
de handel.
Het gevolg van al deze ontwikkelingen is dat in de toekomst de douane in staat zal moeten zijn de
gecertificeerde goederenstromen te onderscheiden van de niet-gecertificeerde goederenstromen.
Dit nieuwe concept wordt momenteel geïmplementeerd en onderstelt materiële controles aan de
grens wat veiligheidsaangelegenheden betreft, moderne controletechnologieën alsook fysieke
controles inzake accijnzen in het binnenland en “systembased” controles in de bedrijven.
Elektronische aangiftes worden de regel voor communicatie met het bedrijfsleven, alle
douanediensten en de andere overheidsdiensten aan de buitengrens. Dergelijke aangiftes worden in
2013 voor alle EU-lidstaten 100 % werkelijkheid op het stuk van douane én accijnzen.
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Een dergelijke aanpak kan niet worden uitgebouwd zonder samenwerking: vertrouwen en
partnerschap met de economische operatoren (via de oprichting van een Nationaal Forum), met de
andere douanediensten in Europa en wereldwijd, alsmede met alle andere overheidsdiensten aan de
grens (Single Window, One-Stop-Shop) zijn daarbij sleutelbegrippen.
De uitdagingen zijn ook enorm op het vlak van accijnzen:
➢ informatisering van het verkeer van accijnsgoederen via het nieuwe Excise Movement
Controle System (EMCS), integratie van het EMCS-systeem bij import en export (op één lijn
met het PLDA-systeem (papierloze douane en accijnzen));
➢ elektronische AC4 (aangifte van de inverbruikstelling van accijnsgoederen);
➢ algehele bijsturing van de wetgeving inzake milieubelastingen en belastingen op
verpakkingen;
➢ omschakeling naar groene fiscaliteit;
➢ redactie van een nieuwe Europese richtlijn betreffende energieproducten.
De douane beschikt over haar eigen opsporingsdiensten om fraude tegen te gaan. Een
multidisciplinaire aanpak is vereist door een verworvenheid van de instrumenten van de eerste pijler
(verordeningen) en die van de derde pijler (Europol-overeenkomst, Napels 2). De opsporingsdiensten
werken in een internationaal netwerk a.h.v. wederzijdse bijstandafspraken zowel bilateraal als
multilateraal (EU, WDO). Thans heeft de integratie plaats van de 3de pijler (nationaal) in de EU. Die
wijziging vloeit voort uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het douanewerk in het binnenland vermindert, terwijl
aan de buitengrens meer werk is. Wel worden accijnswerkzaamheden in het binnenland
gehandhaafd.
Nieuwe wetgevende initiatieven zijn nodig voor het reglementeren van de organisatiestructuren, de
personeelsinstrumenten, de nieuwe ambtsgebieden en standplaatsen, …
Ook dient de Algemene Wet van Douane en Accijnzen te worden aangepast aan het
gemoderniseerde Europese Douanewetboek onder meer wat betreft de invoering van
administratieve sancties en de concepten van directe en indirecte vertegenwoordiging van
douaneagentschappen.
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7.4.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013
Het Strategisch Managementplan FOD Financiën 2012-2017 vertrekt van 3 strategische assen: het
verhogen van de doeltreffendheid, het verbeteren van de efficiëntie en het optimaliseren van de
dienstverlening.
•

Deze doelstellingen moeten door elke Algemene Administratie en Stafdienst van de FOD
Financiën worden behaald.

•

Voor elk van deze doelstellingen wil de FOD Financiën tegen eind 2017 minstens even
goed presteren als onze belangrijkste handelspartners (Nederland, Duitsland en
Frankrijk).

1. De managementinstrumenten
De verdere professionalisering van de FOD loopt als een rode draad door het
managementplan FOD Financiën2012-2017.

Strategisch

In het verlengde daarvan concludeerde het Directiecomité op zijn Strategisch Seminarie van
6&7november 2012 dat alle onderdelen van de organisatie tegen eind 2014 voor wat de toepassing
van een aantal managementinstrumenten een voldoende niveau van maturiteit moeten bereikt
hebben.
Meer in het bijzonder gaat het dan over:
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•

Projectmanagement

•

Business Process Management (BPM)

•

Interne Controle

•

Interne benchmarking

•

Werklastmeting (WLM)

•

Beheerscontrole

•

Ontwikkelcirkels

De toepassing van de hoger geciteerde instrumenten kunnen we opdelen in 3 grote groepen:
1/ het projectbeheer – waar de focus ligt op modernisering en nieuwe initiatieven - met
inbegrip van het proces tot identificatie, op basis van kwalitatieve Business Cases, van de
juiste projecten, in functie van de te behalen objectieven en de afstemming op de
beschikbare middelen (prioritisering);
2/ het procesbeheer (BPM) – waar de focus ligt op een performant functioneren van de
organisatie - met in aansluiting het streven naar kwaliteit en het beheer van de risico’s
(Interne Controle), het realiseren van een voldoende performantie en het inzetten van de
juiste middelen (benchmarking, werklastmeting) en het actief monitoren (keuze van de juiste
indicatoren);
3/ de ontwikkelcirkels, als kader voor de interactie, de aansturing en de opvolging van de
medewerkers.

In elk van deze 3 domeinen kunnen we nog heel wat verbeterpotentieel identificeren: het is voor de
organisatie cruciaal om dit potentieel gepland en kwalitatief te realiseren.
Bijkomend moeten we vaststellen dat - alvast voor BPM en ontwikkelcirkels - veel van die
inspanningen in de komende maanden zullen moeten geleverd worden in de buitendiensten. Het is
immers in de operationele diensten dat de grootste toegevoegde waarde kan gerealiseerd worden
met het correct en uniform toepassen en beheren van de processen, met het resultaat van interne
benchmarking, het correct meten van de werklast enz.
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2. Transversale thema’s
Tijdens het strategisch seminarie werden ook een aantal transversale thema’s met betrekking tot
HRM onder de loep genomen waarvoor het Directiecomité concludeerde dat in elke Algemene
Administratie en Stafdienst een actieplan dient te worden gedefinieerd teneinde een verbetering te
realiseren.
Absenteïsme: de absenteïsmegraad in het departement is in vergelijking met deze van andere
federale overheidsdiensten aan de hoge kant.
Aan de Algemene Administraties en Stafdiensten wordt gevraagd om samen met de Stafdienst P&O
te zoeken naar de oorzaken en gepaste acties te definiëren met het oog op het verminderen van het
absenteïsme;
Tevredenheidsenquête: in mei 2012 werd voor het eerst binnen de FOD Financiën een algemene
tevredenheidsenquête georganiseerd. De bedoeling is om dit om de 2 jaar te herhalen. Uit een
analyse van de resultaten blijkt dat we op bepaalde terreinen dienen bij te sturen. Aan de algemene
Administraties en Stafdiensten wordt gevraagd om samen met de Stafdienst P&O te zoeken naar
gepaste acties met het oog op het verhogen van de interne tevredenheid.

3. Inpassing in de gedefinieerde strategische kaart
De uitdagingen en ambities van de FOD Financiën zullen moeten worden gerealiseerd op basis van
een gestructureerd meerjarenplan. Binnen onze strategische kaart hebben we de ‘Kritieke Succes
Factoren’ (KSF) beschreven. Het is belangrijk om in eerste instantie te focussen op wat fundamenteel
belangrijk is om succesvol te zijn en de verwachtingen in te lossen.
Deze kritieke succesfactoren zijn sterk omvattend en geenszins in één oogopslag of met één enkel
initiatief te realiseren. Zij worden binnen de verschillende lijn- en stafdiensten geconcretiseerd in
duidelijke doelstellingen en projecten die samen onze ambitie en het vooropgestelde beleid zullen
waarmaken.
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4. Tegen 2017 wil de Algemene administratie van de douane en
accijnzen (AAD&A):
-

de DOELTREFFENDHEID - en dus de mate waarin we onze doelstellingen behalen – sterk te
verhogen door
a. het verscherpen van het toezicht
b. het uitvoeren van onze kernfuncties ‘Stoppen’, ‘Bewaken’ en ‘Heffen en innen’
c. de fraude doeltreffender bestrijden
d. het optimaliseren van belastingontvangsten

-

de EFFICIËNTIE - en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare middelen - sterk te
verbeteren door
e. het implementeren van de verbeteringsprojecten AAD&A
f.

de kwaliteit inzake procesbeheersing te verhogen

g. te streven naar effectiviteit en efficiëntie
h. het leren omgaan met prestatiemeting binnen de organisatie
i.

-

het verbeteren van de kwaliteit van de invordering

het niveau van DIENSTVERLENING substantieel te verbeteren door
j.

te investeren in personeel en werkklimaat

k. de dienstverlening aan de klanten en de opdrachtgevers te verbeteren
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5. Concrete invulling van doelstellingen

Doelstelling 1: de DOELTREFFENDHEID sterk verhogen door
- het verscherpen van het toezicht door het verhogen van het aantal vastgestelde misdrijven door
AAD&A, waarbij jaarlijks normen worden bepaald
- voor het aantal te bereiken vaststellingen naar aanleiding van fysieke controles bij invoer en
uitvoer
- het uitvoeren van onze kernfuncties ‘Stoppen’, ‘Bewaken’ en ‘Heffen en innen’
- het realiseren van het vooropgestelde toezichtniveau, meer bepaald inzake het aantal
afgeleverde of afgewezen AEO’s en het aantal fysieke controles van klassieke invoer- en
uitvoeraangiften (normen o.a. opgelegd door de Europese instanties), en
- het verhogen van de inzet van detectiemiddelen, mee bepaald inzake het aantal
scancontroles van containers;
- het optimaliseren van belastingontvangsten door het sneller en correcter verwerken van
belastingontvangsten
- door het verkorten van de doorlooptijd tussen de ontvangst van de aanvraag voor
terugbetaling of kwijtschelding en het ondernemen van de eerste actie; de norm zal jaarlijks
worden aangepast;
- door het implementeren van de ICT-applicaties aan de hand van MASP - (multi annual
strategic plan) - planning binnen AAD&A;

Doelstelling 2: de EFFICIËNTIE sterk verbeteren door
-

het uitvoeren van de portfolio AAD&A, waar aangewezen, aan de hand van de principes van
PMFin, de ondersteunende tool ProjetMaster en van alle afspraken daaromtrent;

-

de kwaliteit inzake procesbeheersing te verhogen door de afspraken op gebied van de productie
en termijnbeheersing na te komen
- van de door de EU voorgeschreven normstelling inzake fysieke controles van
uitvoeraangiften voor landbouwgoederen met restituties, en
- van de vastgestelde norm inzake uitgesproken eindvonnissen en eindarresten
waarbij een veroordeling werd bekomen in het voordeel van de administratie en
waarbij AAD&A eiser of verwerende partij was
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- door het toepassen van werklastmeting (WLM) met de bedoeling om normtijden te bepalen
en verbeterpotentieel te identificeren; de resultaten worden verankerd in het procesbeheer
(BPM), in de personeelsplanning (competentieprofielen en aantallen) en leiden tot eenduidig
toepasbare proces indicatoren die de performantie en de werklast op een permanente basis
meten
- door het uitvoeren van een actief procesbeheer volgens het maturiteitsniveau 5 (BPMN2
gemodelleerd, beschreven en gedocumenteerd in Aris, actief beheerd met inbegrip van
Interne Controle en mits toepassing van een permanente optimalisatie);
-

te streven naar effectiviteit en efficiëntie door
- het verbeteren van de procesbeheersing waarbij de jaarlijks vastgestelde normen inzake
foutscore bij interne controle moeten worden behaald
- het toepassen van de principes van interne controle op de processen volgens de richtlijnen
daartoe uitgewerkt door de Stafdienst B&B en in aansluiting met de BPM-aanpak
- het realiseren van externe benchmarking teneinde op elk van gekozen doelstellingen tegen
eind 2017 minstens even goed te presteren als de belangrijkste handelspartners (Nederland,
Duitsland en Frankrijk);

-

het leren omgaan met prestatiemeting binnen de organisatie door
- het implementeren van de beheercyclus binnen AAD&A en het identificeren de juiste
indicatoren (zowel strategisch als operationeel) en zorgen dat deze actief worden gemeten
en gemonitord
- het toepassen van de interne benchmarking, waarbij de ‘best in class’ als streefnorm
worden genomen, om vervolgens, op basis van geïdentificeerde ‘best practices’, op korte
termijn een verhoging van de performantie te realiseren.

Doelstelling 3: het niveau van DIENSTVERLENING substantieel verbeteren door
-

te investeren in personeel en werkklimaat door
-

de ontwikkelcirkels in alle diensten toepassen als instrument voor het aansturen en
opvolgen van de medewerkers

-

samen met de stafdienst P&O te zoeken naar de oorzaken inzake absenteïsme en gepaste
acties definiëren met het oog op het verminderen ervan

-

samen met de stafdienst P&O gepaste acties zoeken ter verhoging van de interne
tevredenheid
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-

-

samen met de stafdienst S&L concrete acties op te zetten om als AAD&A mee te streven
naar duurzame ontwikkeling

de dienstverlening aan de klanten en de opdrachtgevers te verbeteren
- door het optreden van de AAD&A organisatie als een professionele, geloofwaardige en
betrouwbare partij, meer bepaald inzake het nakomen van de nationaal gemaakte afspraken
(jaarlijks vast te leggen normen) met betrekking tot termijnen voor het, conform de wet- en
regelgeving, afhandelen van de administratieve beroepen en van invorderingsdossiers;
- door de AAD&A te aligneren met het contactcenter en de politiek van ‘frontoffices’ van de
FOD Fin;
- de leesbaarheid van standaardbrieven, instructies en omzendbrieven te verbeteren;

Vertaald in de Strategische kaart van de FOD Financiën houdt dit in dat AAD&A werkt op:
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OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:
Beschrijven van de verschillende geplande initiatieven per KSF en prioriteiten
voor 2013

R1: COMPLIANCE, TOEZICHT EN HANDHAVING

KSF 1.R.1 Het sneller en correcter verwerken van belastingontvangsten

KSF 1.R.2 Fraude doeltreffender bestrijden

KSF 1.R.3 Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van de kernfunctie stoppen

KSF 1.R.4 Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van de kernfunctie
bewaken

KSF 1.R.5 Verhogen van de rechtshandhaving door het realiseren van de kernfunctie heffen &
innen

KSF 1.R.6 Verhogen van het aantal vastgestelde misdrijven door D&A

R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN

KSF 1.K.2 Aligneren van AAD&A met het contactcenter en de politiek van ‘frontoffices’ van de
FOD Financiën

KSF 1.K.3 Verbeteren van de leesbaarheid van standaardbrieven, instructies en
omzendbrieven

P1: HRM

KSF 1.K.4 Het toepassen van de ontwikkelcirkels in alle diensten als instrument voor het
aansturen en opvolgen van de medewerkers

KSF 1.K.5 In samenwerking met de stafdienst P&O zoeken naar de oorzaken inzake
absenteïsme en gepaste acties definiëren met het oog op verminderen ervan
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KSF 1.K.6 In samenwerking met de stafdienst P&O gepaste acties zoeken ter verhoging van
de interne tevredenheid

KSF 1.K.7 In samenwerking met de stafdienst S&L concrete acties opzetten om als AAD&A
mee te streven naar duurzame ontwikkeling

P2: BEDRIJFSPROCESSEN

KSF 1.P.3 Uitvoeren van een actief procesbeheer volgens het maturiteitsniveau 5

P3: METING EN OPVOLGING
KSF 1.P.1 Verhogen van doeltreffende strafrechtelijke vervolging

KSF 1.P.2 Toepassen van werklastmeting (WLM)

KSF 1.P.4 Verbetering van de procesbeheersing door interne controle en externe controle

KSF 1.P.5 Verhogen van het aantal inspectieplannen interne controle

KSF 1.P.6 Het toepassen van de principes van interne controle op de processen volgens de
richtlijnen daartoe uitgewerkt door de Stafdienst B&B en in aansluiting met de BPM-aanpak

KSF 1.P.7 Het realiseren van externe benchmarking teneinde op elk van gekozen
doelstellingen tegen eind 2017 minstens even goed te presteren als de belangrijkste
handelspartners (Nederland, Duitsland en Frankrijk)

KSF 1.P.8 In stand houden van een goed bronsysteem

KSF 1.P.9 Verhogen van de snelheid van verwerking van de geschils- en invorderingsdossiers

KSF 1.P.10 Het professioneel beheren van projecten aan de hand van de principes van PMFin
en de ondersteunende tool ProjectMaster
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K2: MULTIKANAAL DIENSTEN
KSF 1.K.1 Verbeteren van dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers door het optreden
van de organisatie als een professionele, geloofwaardige en betrouwbare partij

I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
KSF 1.I.1 Activeren en werken met Balanced Scorecard

KSF 1.I.2 Het implementeren van de beheercyclus binnen AAD&A

KSF 1.I.3 Het toepassen van de interne benchmarking

KSF 1.I.4 Implementeren van en werken met nieuwe audit technieken

KSF 1.I.5 Het uitvoeren van projectportfolio AAD&A
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7.5 Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie
7.5.1 Inleiding
Er is in de afgelopen jaren op tal van vlakken, dankzij de inzet van onze medewerkers, een merkelijke
verbetering opgetreden. De hypothecaire documentatie wordt nu steevast binnen de 10 werkdagen
bijgewerkt.
Waar we er vroeger enkel van konden dromen dat onze documentatie in de
registratiekantoren zou bijgewerkt worden binnen 3 maanden, blijkt nu dat maar liefst 70% van alle
akten binnen de 15 dagen gevalideerd worden. De stock FunK is sterk gedaald dankzij de grote
inspanningen van de medewerkers van de administratie O&W1), die de grote toevloed aan dossiers,
na de inhaaloperatie bij de administratie RZ2) hebben verwerkt. Zo kunnen we voor elk van de
administraties goede voorbeelden aanhalen.
Toch blijft er één grote bezorgdheid: in het meetpunt van de cockpit “de werklast (lees: werkdruk) is
onder controle” wordt de werkdruk gemeten. Werkdruk bestaat niet enkel uit een subjectief
bestanddeel (hoe gaat het personeelslid om met het werk?), het omvat ook objectieve parameters.
In dit meetpunt wordt de stock van dossiers doorgelicht. Indien de stock meer dan 10% dossiers
bevat die al niet meer binnen de geldende kwaliteitsnormen (vaak doorlooptijd) kunnen worden
behandeld, dan is dit een element dat op objectieve wijze de werkdruk verhoogd.

1)

Administratie O&W = administratie Opmetingen & Waarderingen

2)

Administratie RZ = administratie Rechtszekerheid
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Uit de boordtabellen van de laatste jaren blijkt dat de stock van het te verrichten werkvolume van de
AAPD3) (ook al daalt het gestaag) hoofdzakelijk bestaat uit dossiers waarvan we weten dat ze niet
meer op kwalitatief bevredigende manier kunnen worden afgehandeld en dat weegt op ons.
In 2011 en 2012 werden op dit vlak belangrijke inspanningen geleverd zoals de oprichting van FUNcellen en de prioritisering van de dossiers van de aankoopcomités in overleg met de opdrachtgevers.
Hoewel deze maatregelen vandaag al hun vruchten afwerpen, bleek in de strategische seminaries
van de AAPD dat de (te) hoge werkdruk een negatief effect heeft op de motivatie van de
medewerkers.
De tevredenheidsenquête, uitgevoerd in 2012, heeft daarenboven een aantal pijnpunten
aangetoond. Voor de AAPD kan dit samengevat worden onder vier rubrieken: we luisteren
onvoldoende naar onze medewerkers, de visie is onvoldoende gekend, de medewerkers worden
onvoldoende betrokken bij de veranderingen en er is onvoldoende informatie over de geplande
veranderingen.
En er staan voor de Algemene Administratie heel wat belangrijke en ingrijpende wijzigingen op
stapel. In uitvoering van het Lambermont-akkoord voorziet de bijzondere wet van 13 juli 2001 in een
verplicht samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie Gewesten in verband met
het gezamenlijk beheer van de patrimoniale documentatie. De oprichting van een Agentschap voor
Patrimoniale Informatie (API) werd vooropgesteld en heeft geleid tot het samenwerkingsakkoord van
24 oktober 2002. Dit werd destijds beschouwd als een risico voor het voortbestaan als dusdanig van
de AAPD. Het risico werd evenwel omgevormd in een mogelijkheid, een opportuniteit om de AAPD
verder uit te bouwen: het samenwerkingsakkoord van 2002 bleef echter dode letter maar het
federale regeerakkoord (Di Rupo) van 1 december 2011 voorziet expliciet in een herziening van dit
akkoord om de oprichting van het API mogelijk te maken.
Bovendien heeft het Vlaams Gewest ondertussen het initiatief genomen om vanaf 1 januari 2015 de
dienst der belastingen van de registratie- en successierechten over te nemen.
In het federale regeerakkoord (Di Rupo) is ook de doelstelling opgenomen om de aankoopcomités
naar de Gewesten over te dragen voor zover het hun bevoegdheden betreft en in de
beleidsverklaring van de Minister van Financiën wordt de integratie van de inning en invordering van
niet-fiscale schuldvorderingen in de Algemene Administratie Inning & Invordering gepland.
Kortom: onze toegekende opdrachten blijven belangrijk, ook tijdens de moeilijke en onzekere
periode die de administratie tegemoet gaat.

3)

AAPD = Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
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7.5.2 Missie
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie creëert waarde voor de maatschappij
door:
1.

rechtszekerheid te bieden in het kader van de juridische omloop van onroerende goederen

2.

financiële en andere middelen te verlenen zodat aan de collectieve noden kan worden
voldaan

3.

daadwerkelijke assistentie te verlenen bij de uitvoering van rechterlijke beslissingen

DAAROM moet de AAPD
 de patrimoniumdocumentatie instandhouden,
uitbouwen en optimaliseren
 informatie verstrekken over het patrimonium
 kwaliteitsvolle
en
kostenbewuste
patrimoniumgebonden diensten aanbieden
(de fiscale opdracht voor de federale en
gewestelijke overheden, de patrimoniumdiensten, de incassodienst van de overheid)

7.5.3 Visie

4)

1.

Als publieke organisatie wil de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in
staat zijn om voor haar klanten de patrimoniumdocumentatie binnen een samenhangende
technische infrastructuur (de ‘Kruispuntbank van de patrimoniale documentatie’) in te
richten, te beheren en bij te houden.

2.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie streeft ernaar de enige bron
van patrimoniale informatie te zijn4).

3.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wil de reputatie waard zijn de
beste patrimoniumgebonden dienstverlening te verstrekken.

De vraaggestuurde informatiemaatschappij heeft 24u op 24 behoefte aan informatie. Dit geldt
ook voor de partijen, partners en klanten waar de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie mee samenwerkt.
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7.5.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:
Beschrijven van de verschillende geplande initiatieven per KSF5) en prioriteiten voor 2013
De uitvoering van bepaalde initiatieven die hieronder zijn opgenomen, voornamelijk de projecten, is
afhankelijk van externe factoren, zoals
•
•
•
•
•
•
•

de (tijdige) goedkeuring van het nodige budget om het project uit te voeren
vervolgens de (tijdige) goedkeuring van het lastenboek en/of de offerte
de samenwerking met de diverse stafdiensten
de beschikbaarheid van het personeel, zowel van de eigen administratie als van de
stafdiensten waarop een beroep wordt gedaan
de uitvoering van nieuwe dringende taken naar aanleiding van wetswijzigingen
de uitvoering van de punten van het Regeerakkoord Di Rupo I en de beleidsnota van de
Minister van Financiën Vanackere
…

R1: COMPLIANCE, TOEZICHT EN HANDHAVING
•

Ontwikkeling van de toepassing CADBUILD

De beschrijving van de gebouwen en de berekening van het kadastraal inkomen, de constructie-,
verkoop- of huurwaarde van de gebouwen gebeuren momenteel door de administratie O&W
hoofdzakelijk nog op papier. Door de ontwikkeling van de toepassing CADBUILD, zullen deze manuele
taken worden geautomatiseerd en zal men een digitaal gebouwenbestand bekomen dat zal
beantwoorden aan de nieuwe vereisten inzake onroerende wetgeving. CADBUILD zal ook een

5)

KSF = Kritische Succesfactor
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berekeningsmodule bevatten om deze diverse waarden te berekenen zodat we tot een uniforme
werkwijze voor de diverse typen van gebouwen komen.
Met deze toepassing zal de kwaliteit van onze patrimoniale documentatie verhogen en zal de
beschrijving van het gebouwenbestand digitaal kunnen worden gebruikt. Met het oog op een
performant risicobeheer, zullen de gegevens van de toepassing CADBUILD worden gebruikt om het
mathematisch model te voeden.
In 2012 is al begonnen met de ontwikkeling en het testen van deze toepassing. In 2013 zal er
opleiding worden gegeven over de toepassing CADBUILD om vervolgens de toepassing in productie
te nemen. In 2013 zal de ontwikkelde toepassing CADBUILD eventueel worden uitgebreid met
nieuwe functionaliteiten, afhankelijk van de vraag en de behoeften van de buitendiensten naar
aanleiding van de inproductiestelling.
•

Dematerialisatie van effecten aan toonder

De afschaffing van effecten aan toonder werd vastgelegd door de wet van 14 december 2005.
Uiterlijk tot 31 december 2013 hebben de ondernemingen de tijd om de uitgegeven effecten aan
toonder om te zetten door ze ofwel in te schrijven in een nominatief register (effecten op naam)
ofwel door de effecten te dematerialiseren en bijgevolg in te schrijven in een effectenrekening
(gedematerialiseerde effecten).
Om de vennootschappen/belastingplichtigen in staat te stellen om op een eenvoudige wijze die
verklaring in te dienen, heeft de FOD Financiën/AAPD in 2012 een webtoepassing ter beschikking
gesteld. Deze toepassing is (na authentificatie) terug te vinden in het My Minfin- of My Minfin Pro platform “e-services” taks aan toonder.
Eind februari 2013 is het de bedoeling om de 2de fase van de toepassing in productie te stellen dat
toelaat aan het enig kantoor dat bevoegd is voor de inning van de taks, namelijk het
registratiekantoor Brussel VI, om de ingediende verklaringen en betalingen te beheren, meer
bepaald na te gaan of alle verklaringen werden betaald, opzoeken van betalingen zonder
gestructureerde mededeling, dubbele betalingen, toewijzen aan de juiste verklaringen en dergelijke
meer.
•

Ontwikkeling van een pandregister

Het pandregister is beschreven in het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
(Inpandgeving) wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft. Het wetsontwerp is
ondertussen goedgekeurd en voert het pand zonder buitenbezitstelling in: de traditionele publiciteit
van de inpandgeving (buitenbezitstelling: de pandgever draagt het bezit over aan de pandhouder)
wordt aangevuld met de mogelijkheid het pand te vestigen zonder buitenbezitstelling (de pandgever
behoudt het bezit van de in pand gegeven zaken). Het meest fundamentele aspect van deze
hervorming is dat de tegenwerpelijkheid van het pandrecht aan derden voortaan in principe
gerealiseerd wordt door middel van registratie in een openbaar register, namelijk het pandregister.
Het ontwikkelen van een dergelijk openbaar register neemt in de hervorming dan ook een centrale
plaats in.
Er werd geopteerd om de oprichting en het beheer van dit nationaal pandregister toe te vertrouwen
aan de dienst Hypotheken van de AAPD van de FOD Financiën.
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Het pandregister zal een geïnformatiseerd online systeem zijn dat bestemd is voor het invoeren en
het raadplegen van pandrechten evenals het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie
van pandrechten.
Iedere registratie, raadpleging, wijziging, hernieuwing of verwijdering van geregistreerde panden
vereist de authentificatie van de gebruiker van het pandregister en geeft ook aanleiding tot de
betaling van een retributie waarvan het bedrag door de Koning wordt bepaald. De raadpleging van
het pandregister zal kosteloos zijn voor de door de Koning bepaalde categorieën van personen of
instellingen.
De gegevens die in het pandregister worden opgenomen, worden door de pandhouder zelf
geregistreerd zonder de tussenkomst van de dienst Hypotheken.
In 2013 is het in de eerste plaats de bedoeling om de aanpak te gaan bepalen van hoe de
ontwikkeling van het pandregister zal gebeuren. Eenmaal deze aanpak is bepaald, kunnen we
overgaan tot het schrijven en publiceren van de lastenboeken om vervolgens de ontwikkeling van het
pandregister te starten. Het pandregister moet uiterlijk operationeel zijn tegen 01 december 2014.

R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
•

De strategie van de AAPD inzake de interne en externe communicatie vastleggen // Een
communicatieplan opstellen en uitvoeren
“The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.”
George Bernard Shaw 1856-1950, Nobelprijswinnaar voor de literatuur (1925)

Gezien de groeiende noodzaak aan communicatie in de volgende jaren enerzijds en de grote
uitdagingen anderzijds, moet de AAPD grondig voorbereid zijn. Immers, de implementatie van
STIPAD, de nakende regionalisering(en), enz. zullen voor de interne en externe belanghebbenden
belangrijke veranderingen meebrengen die veel vragen zullen veroorzaken.
Onze medewerkers, klanten en partners hebben recht op een goede en weldoordachte
communicatie. Communicatie is geen doel op zich, het moet de realisatie van de strategie van de
AAPD bevorderen. Dit traject moet bijdragen tot het bekomen van
1.
2.
3.

betere interne en externe samenwerking
tevreden klanten en partners
gemotiveerde, tevreden en integere ambtenaren

Weldoordachte communicatie begint met het bepalen van een communicatiestrategie.
Vandaar dat aan de communicatiecel de volgende opdracht werd gegeven: “Rekening houdende met
de aankomende ingrijpende wijzigingen en om de belangrijke communicatie die ermee gepaard gaat
naar de verschillende doelgroepen in 2013 en volgende jaren voor te bereiden, de strategie van de
AAPD inzake de interne en externe communicatie vastleggen.”
Communicatie is essentieel het werk van de mandaathouders. Een maximale betrokkenheid van de
managementlaag N-1, N-2 en N-3 is vereist. Een consensus over de boodschap die de AAPD wil
verspreiden evenzeer.
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•

Outputs STIPAD

De AAPD levert patrimoniale documentatie af aan onder andere de burgers, professionelen,
beroepsgroepen en andere overheden op basis van de gegevens die zich in de huidige toepassingen
Cadnet, LOCO en FUN bevinden. Vanaf de inproductiestelling van STIPAD moet dezelfde informatie
kunnen worden afgeleverd vanuit de databank van STIPAD (PATRIS). Dit project wordt uitgevoerd in
samenwerking met de stafdienst ICT en is afhankelijk van de planning van STIPAD.
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar gegevensuitwisseling van onze interne (vb. toepassingen
CadGIS, URBAIN, DER, REGONDES2, …) en externe partners (vb. het notariaat, de vastgoedmakelaars,
…) zal in 2013 een webservice worden ontwikkeld om aan deze vraag te kunnen beantwoorden. De
bedoeling is om in juli 2013 deze webservice in acceptatie te kunnen aanbieden aan onze partners
zodat zij op hun beurt hun systemen tijdig kunnen aanpassen om de ontwikkelde webservice te
kunnen gebruiken.
•

Scanning en indexering van de repertoria van de hypotheekkantoren

De doelstellingen van dit project zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

het bekomen van een back-up van de papieren repertoria
het creëren van bijkomende ruimte in de ambtsgebouwen
de vermindering van de huur- en andere kosten van de ambtsgebouwen
de vlottere werking van het hypotheekkantoor
de vlottere dienstverlening aan de klant/burger/belanghebbende
…

In 2012 is het lastenboek voor de scanning en de indexering van de (papieren) repertoria (Registers
75 en 75bis) van de hypotheekkantoren en de mogelijkheid van een gerichte consultatie van deze
gescande repertoria, geschreven en gepubliceerd.
Het project zal normaliter 2 fasen omvatten:
1.

Een POC6) die bestaat uit het scannen, indexeren en uploaden van alle registers van één
kantoor, gekozen door de AAPD.
Deze POC zal de mogelijkheid bieden om het proces voor scanning en indexering integraal te
valideren. Onder scanningproces verstaat men alle noodzakelijke activiteiten waarbij een
pagina van een register wordt gescand, geïndexeerd, opgeslagen en digitaal toegankelijk
wordt gemaakt voor het personeel van de hypotheekkantoren.

2.

Op basis van de verkregen resultaten op het einde van de POC en na het akkoord vanwege
de AAPD zal de opdrachtnemer overgaan tot de scanning en de indexering van de registers
van alle hypotheekkantoren volgens een nauwkeurige planning.

Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan is nog niet gekend aan wie de opdracht is
toegekend en is het bijgevolg nog niet mogelijk om in detail mede te delen wat zal worden
gerealiseerd in 2013.

6)

POC = Proof of Concept
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•

STIRint – module Real Estate

Via het uitwisselingsplatform STIRint is het de bedoeling om internationaal informatie uit te wisselen.
Op de fundamenten van het STIRint-platform zal een toepassing worden ontwikkeld voor de
internationale uitwisseling van gegevens betreffende onroerende goederen, vb. informatie over het
bezit van onroerende goederen die natuurlijke en rechtspersonen bezitten in andere landen van de
Europese Unie, informatie over de juridische transacties met betrekking tot deze onroerende
goederen en informatie over inkomsten uit onroerende goederen. Dit alles kadert binnen de nieuwe
Europese Richtlijn 2011/16/EU (dd. 15/02/2011) en het verdrag tussen de OESO7) en de Raad van
Europa van 25/01/1988 inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden.
Deze toepassing zal een dubbele functie hebben:
1.
2.

extractie en verzending van informatie met betrekking tot vastgoed in België dat toebehoort
aan buitenlanders
exploitatie van de informatie afkomstig van andere landen waar inwoners van België
vastgoed bezitten, vooral in het kader van de behandeling van aangiften van nalatenschap

Binnen dit project is het ook de bedoeling om een cel PLO (Patrimonial Liaison Office) op te richten.
Deze cel zal instaan voor het verstrekken of aanvragen en raadplegen van inlichtingen op verzoek of
spontane inlichtingen aan andere lidstaten.
Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan is nog geen planning gekend van dit
project. De planning is afhankelijk van het overkoepelend STIRint programma.

P1: HRM
•

De ontwikkelcirkels kwalitatief uitrollen in heel de AAPD: voor 95% van de medewerkers
werd een ontwikkelcirkel aangevat

In 2012 werden ter voorbereiding van de ontwikkelcirkels op teamniveau doelstellingen afgesproken.
Daarin stond het team centraal en probeerde de AAPD, met succes, via het team de link te leggen
tussen de organisatiedoelstellingen en het individu.
In 2013 wordt op dit elan verder gewerkt en wordt er voor ten minste 95% van de medewerkers een
ontwikkelcirkel opgestart.
De nadruk ligt voor de AAPD dus NIET op de ontwikkelcirkels als evaluatiesysteem maar als een
managementinstrument met een dubbele doelstelling: de ontwikkeling van de competenties van de
personeelsleden en het bereiken van de doelstellingen van de overheidsdiensten.
Ontwikkelcirkels zijn daarenboven een belangrijk instrument, naast de beheercyclus, de
organisatiebeheersing en de communicatieacties om de dialoog (zoals die tijdens de
tevredenheidsenquête werd gevraagd) tussen de leiding en de medewerker, aan te moedigen en te
institutionaliseren.

7)

OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
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•

Aan minimum 20% van de medewerkers moet de mogelijkheid geboden worden om aan
TAW8) te doen

Telewerk heeft als doel om:
•
•
•
•

het evenwicht tussen werk- en privéleven te verbeteren
autonomie in de uitvoering van de job te verhogen
de flexibiliteit te verhogen
tot een duurzame overheid te komen (fileleed verminderen)

De federale overheid neemt daarnaast ook maatregelen om de activiteitsgraad van 60-plussers te
verhogen, door onder meer de pensioenwetgeving te hervormen. De overheid, en in het bijzonder
de FOD Financiën en de AAPD moet 60-plussers eveneens langer aan het werk kunnen houden en
moet daarvoor een actieplan uitwerken. Telewerk past ook in dit kader. Door het evenwicht tussen
werk- en privéleven te verbeteren zal deze groep van medewerkers geneigd zijn om langer te
werken.
De tevredenheidsenquête wees uit dat
•
•

87% tevreden is over het huidige evenwicht tussen werk en privé (31% helemaal akkoord en
56% eerder akkoord)
88% tevreden is over de mogelijkheden op het vlak van werktijdregeling (uurregeling,
deeltijds werken, ...)

Er zijn anderzijds een aantal ingrijpende wijzigingen op til die een bedreiging vormen voor deze
tevredenheidsscore. De vorming van antennes en satellietkantoren, het hergroeperen van de
diensten, het verminderen van de locaties (administratieve centra), enz. kan het evenwicht tussen
werk- en privéleven verstoren.
De AAPD worstelt nu al geruime tijd met een verkeerde leeftijdspiramide, waarin voor de
administratie RZ in meer dan 45% van de diensten de medewerkers voor 50% ouder zijn dan 50 jaar.
Voor de administratie NFI9) is dit 50% van de diensten, voor de administratie O&W meer dan 75% en
voor de aankoopcomités is dit 80%.
Om een vervroegde uitstroom te voorkomen is het tijdens het voor- en najaarsseminarie belangrijk
bevonden om binnen de AAPD het traject TAW (Travailler Autrement/Anders Werken) te begeleiden
en te promoten.
Het vormt geen bedreiging, het is een opportuniteit op voorwaarde dat het past in een beleid,
waarover bij de medewerkers en de diensthoofden een consensus bestaat.
•

Het ziekteverzuim met een half procent verminderen

Uit onderzoek blijkt dat in de privésector er gemiddeld 4,8% van de arbeidstijd verloren gaat aan
ziekteverzuim. Bij de FOD Financiën ligt de graad van absenteïsme hoger. Als daarentegen de cijfers

8)
9)

TAW = Travailler Autrement/Anders Werken
Administratie NFI = administratie Niet-fiscale invordering
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per afzonderlijke stafdienst/algemene administratie wordt bekeken, blijkt dat er tussen de
verschillende diensten grote verschillen bestaan.

Het actieplan in het kader van het ziekteverzuim moet bijdragen in de vermindering van het
ziekteverzuim en moet ervoor zorgen dat tegen 31/12/2013 het ziekteverzuim binnen de AAPD met
een half procent verminderd is (van 5.1% naar 4.6%).
Waarom is ziekteverzuim een probleem?
Uiteraard zal het verminderen van het ziekteverzuim bijdragen tot de strategische doelstelling van de
AAPD om de (personeels)middelen adequaat in te zetten. Toch is dit niet de belangrijkste
bekommernis.
De AAPD wil werken aan “tevreden, gemotiveerde en integere ambtenaren”. De federale overheid
heeft na Copernicus de doelstelling opgevat om voor haar ambtenaren een goede werkgever te zijn
zodat deze tevreden, gemotiveerd en integer aan het werk kunnen. De AAPD deelt deze doelstelling.
Het ziekteverzuim wordt er gezien als één van de belangrijkste indicatoren van tevredenheid en
motivatie.
“Ziekteverzuim van 1 dag is een indicator voor de tevredenheid van de ambtenaar in de werksfeer.
Ziekteverloven voor één dag wijzen vaak op kleine gezondheidsproblemen. Gemotiveerde
ambtenaren kunnen deze kleine problemen vaak overwinnen en toch komen werken. Wanneer het al
moeilijk gaat op het werk, zijn kleine gezondheidsproblemen vaak al voldoende om zich afwezig te
melden.”
Het geheel van de in de dit kader voorziene acties zal bijdragen aan de strategie van de AAPD om
1.
2.

de haar toegekende personeelsmiddelen adequaat in te zetten
de medewerkers tevreden te stellen en hen in de mogelijkheid te stellen om zich te
motiveren
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P2: BEDRIJFSPROCESSEN
•

In het kader van LEAN MANAGEMENT: tenminste 1 kernproces per administratie beschrijven
en modelleren en indien mogelijk in Aris

“Het verminderen van de werkdruk” is een belangrijk thema in 2013. Werkdruk of werklast is een
oorzaak van negatieve stress. Deze stress weegt op de tevredenheid van de medewerkers. Enkel, via
managementtechnieken, werken op de motivatie van het personeel, kan niet voldoende zijn. Dit zou
een pleister op een houten been zijn. Er moet ook aan de kern van het probleem gewerkt worden.
De bestaande werkmethoden beschrijven en doorlichten. Actief zoeken naar nutteloze, overbodige
of performantieaantastende taken.
Business proces modelling past in de doelstelling om via “toepasbare werkmethoden” de “middelen
van de AAPD adequaat” in te zetten.
•

STIPAD 1

In 2012 zijn de toepassingen TP380 en TP385 vervangen door ambtshalve bijwerking in STIPAD (met
uitzondering van de overlijdens) en zijn de gegevens van de toepassingen TP380 en TP385 eveneens
gemigreerd in de database van STIPAD.
Begin 2013 beogen we om het kadastraal uittreksel en de 30-jarige eigendomstitel vanuit STIPAD af
te leveren aan onze klanten (lot B). Op het ogenblik van het schrijven van dit operationeel plan, is
men in volle voorbereiding van de opleidingen en de communicatie die gepaard gaan met deze
inproductiestelling.
In 2013 zal ook verder worden gewerkt aan de inproductiestelling van de loten C en D, namelijk de
bijwerking van de documentatie van onroerende goederen (overdracht van rechten, fysische
wijzigingen van onroerende goederen, …). Vooraleer deze loten in productie kunnen worden
genomen, moeten nog een aantal activiteiten gebeuren zoals onder andere:
•
•
•
•
•

de verdere ontwikkeling van de toepassing
het testen van de ontwikkelde toepassing
het gebruik van de ontwikkelde applicatie in pilootkantoren
de organisatie van de opleidingen zowel aan de trainers als aan de eindgebruikers (dit betreft
ook de opmaak van handleidingen, procedureboeken, presentaties, …)
de communicatie

Om de bovenstaande activiteiten goed te kunnen beheren en op te volgen, is in 2012 gestart met de
opmaak van een geïntegreerde planning waarin al de bovenstaande activiteiten zullen worden
opgenomen. In 2013 zal de opmaak van deze planning verder worden afgewerkt en zal vervolgens de
geïntegreerde planning permanent worden opgevolgd en bijgewerkt naar gelang de
noodwendigheden10).

10)

Zie ook het project “Organisatieondersteuning bij de inproductiestelling van STIPAD” (KSF I1
Kennisbeheer)
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•

Ontwikkelen van een interface tussen de toepassingen DER en STIPAD

De verwerking en het opslaan van de notariële akten, alsook de bijwerking van de patrimoniale
documentatie zal gebeuren binnen de toepassing STIPAD. In het kader van het ondertekend
samenwerkingsakkoord tussen de KFBN11) en de AAPD, is voorzien om deze akten elektronisch uit te
wisselen: via de toepassing DER legt de notaris zijn akte elektronisch neer bij de AAPD en ontvangt
elektronisch de hypothecaire en registratieformaliteit van de AAPD.
Via de toepassing DER zal de notaris ook zijn aanvraag voor het bekomen van een patrimoniaal
certificaat (definitie nog te bepalen) elektronisch kunnen versturen. Deze aanvraag zal in een
tussentijdse database worden bewaard.
De bedoeling van deze interface is om de informatie en de documenten tussen de beide systemen DER en STIPAD - elektronisch te laten verlopen. De mogelijkheid om de akten op elektronische wijze
neer te leggen en te behandelen, houdt een belangrijke administratieve vereenvoudiging in
•
•

voor de agent: vermindering van de manutentietaken (geen scanning meer van de notariële
akte) en automatisering van een deel van de analyse van de akte door de gestructureerde
gegevens die zijn medegedeeld door de notaris onmiddellijk in te brengen in STIPAD via DER
voor de notaris: hij zal zich niet meer moeten verplaatsen naar het bevoegd registratie- of
hypotheekkantoor, maar zal alle formaliteiten elektronisch kunnen uitvoeren

Hoewel deze interface reeds ontwikkeld en getest is in 2012, zal hij pas in gebruik kunnen worden
genomen wanneer een notariële akte kan worden verwerkt in STIPAD, met ander woorden wanneer
de loten C en D van STIPAD in productie zijn.
•

CadGIS

Het doel van het project CadGIS is de AAPD in staat te stellen om op adequate en efficiënte wijze het
kadastraal plan te beheren en er geografische informatie uit af te leveren. CadGIS zal aan de
medewerkers van de AAPD een geïntegreerde tool bieden, werkend op moderne software. De
partners van onze administratie en de burgers verkrijgen, met respect voor de persoonlijke
levenssfeer, op eenvoudige en vlotte wijze toegang tot geografische informatie.
Het project bestaat uit 2 releases: de eerste betreft de consultatie, de tweede betreft de bijwerking
van het kadastraal percelenplan.
De eerste release is samengesteld uit verschillende viewers, afhankelijk van de doelstelling. Via het
internetplatform My Minfin (Pro) hebben onder andere de burger en partners van de AAPD reeds
toegang tot deze verschillende viewers en is het mogelijk om het kadastraal percelenplan te
raadplegen alsook om een aanvraag in te dienen voor het bekomen van een kadastraal uittreksel.
De viewer “Intranet” bestemd voor de medewerkers van de AAPD wordt eind januari 2013 in
productie genomen. Deze CadGIS viewer Intranet wordt de standaardtool voor het uitreiken van
uittreksels uit het kadastraal percelenplan (fiscale situatie). Het biedt ook de mogelijkheid om
eventuele fouten te signaleren via de module “Incoherenties”. De opleiding voor de agenten van de
AAPD die met deze viewer zullen werken, is gepland in de maand januari 2013.

11)

KFBN = Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
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Met release 2 wordt de bijwerking van het kadastraal percelenplan mogelijk, zowel voor de diensten
Mutaties en Schattingen als voor de diensten Grote Opmetingen en Algemene Plans.
In 2013 zijn voor release 2 onder andere de volgende belangrijke onderwerpen gepland:
•
•
•
•

verder werken aan de business analyses
het opzetten van de functionele architectuur
de opmaak van een migratieplan om de migratie te kunnen uitvoeren van de bestaande
applicaties naar de nieuwe toekomstige applicatie CadGIS
de ontwikkeling van een prototype op basis van use cases. De bedoeling van de ontwikkeling
van een prototype is om te zien of wat reeds is ontwikkeld, voldoet aan de business
behoeften en aan de technische vereisten

Er zal parallel worden gewerkt aan zowel de workflow voor de uitvoering van kleine wijzigingen
(bestemd voor de diensten Mutaties en Schattingen) als de workflow voor de uitvoering van grote
wijzigingen (bestemd voor de diensten Grote Opmetingen en Algemene Plans).
•

eFonctionnaire

Bij onroerende transacties, roerende verkopen of derdenarresten worden notarissen,
gerechtsdeurwaarders, aankoopcomités, … wettelijk verplicht om de overheid (vb. FOD Sociale
Zekerheid en de FOD Financiën) hiervan op de hoogte te brengen. Op deze manier krijgt de overheid
de kans om eventuele schulden te vorderen. Het project “De 4de weg” zorgt ervoor dat de
overdracht van berichten, bevestigingen van ontvangst en kennisgevingen voor deze transacties
elektronisch kan gebeuren tussen de betrokken partijen.
Aangezien de federale aankoopcomités eenzelfde rol vervullen als het notariaat, namelijk zij leggen
onroerende transacties vast in authentieke akten, wensen de aankoopcomités - net als het notariaat
- over deze elektronische uitwisseling te beschikken. De aankoopcomités maken ook deel uit van het
project “De vierde weg”.
Deze elektronische gegevensuitwisseling zal gebeuren via de Federal Service Bus12) ontwikkeld door
Fedict13). FSB is een platform waarop verschillende webservices via een overzichtelijke en uniforme
interface beschikbaar zijn waardoor gegevens binnen de overheidsdatabases toegankelijk zijn.
Naar aanleiding van de vragen om nieuwe partners aan te sluiten en naar aanleiding van de
programmawet met betrekking tot schuldvordering bij erfopvolging, heeft Fedict in 2012 de
bestaande architectuur bestudeerd om na te gaan of de huidige architectuur toelaat om deze nieuwe
partners aan te sluiten en vervolgens deze architectuur aangepast.
De invoering van deze nieuwe architectuur door Fedict en de aansluiting van nieuwe partners bij het
project “De 4de weg”, zal een impact hebben op de toepassing “eFonctionnaire”. In 2013 is voorzien
om de nodige aanpassingen uit te voeren aan de toepassing “eFonctionnaire”, de nodige integrale
testen uit te voeren alvorens een nieuwe versie in productie te plaatsen.
Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan is nog geen planning gekend om deze
aanpassingen uit te voeren omdat hiervoor eerst de planning van Fedict moet gekend zijn.
12)

Federal Service Bus of afgekort FSB

13)

Fedict: Federale overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie
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•

Ontwikkelen van de toepassing Stockbeheer

Dit project betreft de ontwikkeling van een toepassing voor het beheer van de stocks van roerende
goederen die worden bijgehouden door de administratie Patrimoniumdiensten, inclusief de
automatisering van de workflows die hier mee gepaard gaan en de integratie met de centrale
boekhoudapplicatie FEDCOM14).
Door een reorganisatie van dit project, is bij de opmaak van dit operationeel plan niet gekend wat er
in 2013 zal gebeuren binnen dit project. De besprekingen zijn momenteel volop bezig.
•

Ontwikkelen van de toepassing FINDOMIMMO – module “Beheer onroerende goederen”

Het project voorziet in de ontwikkeling van een specifieke beheerstoepassing voor het team
FinDomImmo (administratie Patrimoniumdiensten) dat instaat voor een efficiënt beheer van de
onroerende goederen, als goede huisvader in het belang van de Staat. Het gaat om onroerende
goederen waarvan de onmiddellijke verkoop niet mogelijk of gewenst is. Deze onroerende goederen
worden beheerd door de het team FinDomImmo naar aanleiding van een inbeslagneming, concessie,
een erfloze nalatenschap, …
In 2012 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van deze toepassing waarbij in eerste instantie alle
essentiële basisvereisten - nodig voor het uitvoeren van de taken inzake het beheer van de
onroerende goederen – zijn ontwikkeld en getest. Begin 2013 zal deze beheerstoepassing in gebruik
worden genomen door het team FinDomImmo.
Na de inproductiestelling is het de bedoeling om in 2013 de basistoepassing verder uit te breiden
met nieuwe functionaliteiten, een interface te ontwikkelen tussen deze toepassing en de toepassing
FEDCOM alsook om de migratie uit te voeren van de gegevens van de toepassing TP430 in deze
nieuwe toepassing.
•

Technische implementatie van de richtlijn INSPIRE15)

Om ervoor te zorgen dat binnen de Europese Unie geografische data gemakkelijk kan gevonden en
uitgewisseld worden, werd op Europees niveau de INSPIRE-richtlijn in het leven geroepen. Met deze
richtlijn schept de Europese Commissie een kader waarbij een Europese Geografische Data
Infrastructuur wordt opgericht. De AAPD moet zowel op het vlak van metadata, data en
netwerkdiensten voldoen aan een aantal technische specificaties en standaarden. Het voorgestelde
project moet dan ook zorgen voor een correcte technische implementatie van deze specificaties en
standaarden.
Om dit alles te kunnen realiseren heeft de AAPD nood aan geschikte software die in staat is om aan
de vereisten van de INSPIRE-richtlijn te voldoen binnen de opgelegde termijnen.
Elke lidstaat moet ook maatregelen vastleggen voor de uitwisseling van gegevens en diensten, onder
andere moeten de toegangsvoorwaarden worden vastgelegd. In 2013 is onder andere voorzien om:

14)

FEDCOM:

15)

INSPIRE = Infrastructure for Spatial Information in the European Community

federaal project voor het moderniseren van de Rijkscomptabiliteit. Het is eveneens
de naam van de nieuwe computertoepassing waarin deze boekhouding wordt
geïnformatiseerd.
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•
•
•
•
•

de gebruikers (of groepen gebruikers) te definiëren
de voorwaarden om toegang te krijgen te definiëren
de producten, de diensten en de data die ter beschikking zullen worden gesteld, te definiëren
voor de gedefinieerde producten, de tarifering vast te leggen
…

De INSPIRE-richtlijn vraagt aan de lidstaten ook om verschillende diensten te implementeren, onder
andere:
•
•
•
•

zoekdiensten die het mogelijk maken om gegevens op te zoeken op basis van metagegevens
(= view services)
raadpleegdiensten die het minstens mogelijk maken om raadpleegbare gegevens weer te
geven (= discovery services)
downloaddiensten die het mogelijk maken kopieën van gegevens geheel of gedeeltelijk te
downloaden (= download services)
verwerkingsdiensten die het mogelijk maken gegevens te veranderen (= transformation
services)

In 2013 moet de AAPD ervoor zorgen dat de 4 bovenstaande diensten voor wat betreft gebouwen,
zijn ontwikkeld en getest om ze vervolgens in december 2013 in gebruik te nemen.
•

Ontwikkelen van een toepassing voor de Scheepshypotheken

Het kantoor van de scheepshypotheken – 4de hypotheekkantoor – behoort tot de administratie
Rechtszekerheid (enig kantoor gelegen te Antwerpen) en is bevoegd voor het houden van het
register der zeeschepen en van het Belgisch rompbevrachtingsregister, voor de teboekstelling van
binnenschepen en voor de bewaring der hypotheken op zee- en binnenschepen.
Dit project is bedoeld om enerzijds de bestaande databanken die lokaal op een server worden
gehouden, te vervangen door een centrale databank die de drie componenten van de
scheepshypotheken bevat en anderzijds de vervanging van de bestaande toepassing door een
nieuwe toepassing die voldoet aan de ICT-standaarden met daarbij onder andere de archivering van
documenten in een centraal systeem (Filenet), de automatisering van de boekhouding, de integratie
van IAM16), het gebruik van SITRAN17) voor wat betreft de signaletiek van natuurlijke en
rechtspersonen, …
Dit project bestaat uit meerdere fasen, waarbij in 2013 de analyse, de ontwikkeling en de testen
zullen gebeuren van:
•

Fase 2 (kern van de toepassing):
- het basisconcept van het uniek dossier: dit uniek dossier bevat extra informatie over
één bepaald schip onder de vorm van scans, foto’s, PDF’s, …
- een zoekmodule om eenvoudige opzoekingen van onder meer inschrijvingen
(documenten en akten) en hypotheekbegunstigden te kunnen uitvoeren
- de registratie en het elektronisch versturen van documenten

16)

IAM = Identity and Access Management

17)

SITRAN =

Signalétique Transversale des données personnelles of de transversale signaletiek
van persoonsgegevens; een transversale toepassing gebruikt binnen de FOD
Financiën voor alles wat betreft gegevens van natuurlijke en rechtspersonen
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•

Fase 3:
- reporting en listing: dit betreft uitgebreide opzoekingen die resulteren in rapporten
en lijsten onder meer voor het verstrekken van officieuze inlichtingen
- een systeem voor eenvoudige boekhouding

•

Fase 4:
- bijkomende functionaliteiten die tijdens de duur van het project aan het licht zijn
gekomen en noodzakelijk zijn
- de integratie met de toepassing DER voor de elektronische verzending en
ondertekening van getuigschriften met betrekking tot notariële akten
- de integratie van de gegevens van de bestaande databanken naar de nieuwe
databank van de toepassing Scheepshypotheken

De nieuwe toepassing Scheepshypotheken zal uitsluitend gebruikt worden in het
Scheepshypotheekkantoor Antwerpen IV. Het personeel van dit kantoor is nauw betrokken bij de
analyse en het testen van de toepassing, waardoor de opleiding van het personeel zal gebeuren
volgens het systeem “train-the-trainer” en tot een minimum zal kunnen worden beperkt.
•

Bijwerking en uitbreiding van de toepassing Annucomp

De online toepassing Annucomp wordt gebruikt door de burger en door agenten van de FOD
Financiën om te weten op basis van adresgegevens welk kantoor bevoegd is voor bepaalde materie
van de FOD Financiën (vb. successie, BTW, kadaster, …).
De wijziging van diensten – door de overgang van de AS IS naar de TO BE situatie - heeft een invloed
op de werking van de applicaties die worden gebruikt door de AAPD. De toewijzing van een dossier
aan een bepaald kantoor (= workflow van een dossier) gebeurt op basis van geografische en/of
technische competenties.
Om hieraan tegemoet te komen en door het gebrek aan een authentieke bron, werd/wordt binnen
verschillende applicaties in eigen beheer een tabel van diensten ontwikkeld. In veel gevallen is de link
tussen het adres (van ligging goed, schuldenaar, overledene, ...) en het kantoor nodig. Soms zijn
andere gegevens - zoals kadastrale afdeling, gewest, provincie of gerechtelijk arrondissement - nodig.
Het is echter aangewezen om in een centraal beheer van diensten en hun geografische en technische
competenties te voorzien. Het bijwerken van de tabellen in de applicaties gebeurt fractioneel of zelfs
niet en zeker asynchroon, waardoor er tegenstrijdigheden en fouten ontstaan en er heel veel
redundantie is. Ook de historiek van een dossier moet kunnen worden opgevolgd doorheen
vroegere, huidige en toekomstige diensten.
De bedoeling van dit project is om de toepassing Annucomp bij te werken en uit te breiden conform
de noden van de AAPD zodat Annucomp de enige authentieke bron wordt voor de AAPD voor het
beheer van diensten en hun geografische en technische bevoegdheden en zodat het door de burger
ook kan worden gebruikt als referentiebron naar de juiste diensten van de AAPD.
De toepassing Annucomp is niet bijgewerkt voor wat de AAPD betreft: de verschillende
administraties van de AAPD zullen de bestaande gegevens nazien en aanpassen en/of aanvullen.
Daarna zullen de business noden die reeds in kaart werden gebracht aan de hand van workshops,
verder worden geanalyseerd en verfijnd. Bovendien zullen er eventueel nieuwe noden moeten
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worden opgenomen. Vervolgens moet worden nagegaan of de stafdienst ICT de in kaart gebrachte
noden, kan ontwikkelen.

P3: METING EN OPVOLGING
•

In het kader van ORGANISATIEBEHEERSING/INTERNE CONTROLE: voor de kernprocessen
waarvoor in het verleden de belangrijkste risico's en de bestaande controleactiviteiten
werden opgelijst, de implementatie en de controlemaatregelen concretiseren, het voordoen
van de risico's opvolgen

Naar aanleiding van het jaarverslag 2010 aan het Auditcomité voor de Federale Overheid vanwege de
voorzitter van de FOD Financiën, werd vastgesteld dat de AAPD, net zoals de overige entiteiten,
onvoldoende een redelijke zekerheid kon verschaffen dat ze haar missie, visie en doelstellingen
realiseert op een effectieve, efficiënte, zuinige en ethische wijze. De risico’s die dit bedreigen, zijn
niet opgelijst.
In het operationeel plan 2011 en 2012 werd daarom de doelstelling opgenomen om een systeem van
interne controle op te zetten (2011) en verder uitrollen tot de buitendiensten (2012).
Voorbereidend aan het strategische najaarsseminarie van de AAPD in 2012 werd een zelfevaluatie
uitgevoerd, waaruit bleek dat
1.
2.
3.

niet alle maatregelen adequaat werden geïmplementeerd (vanuit het oogpunt van interne
controle)
het effectief voordoen van de risico’s niet echt opgevolgd werd
het veranderde verloop van de processen, ingevolge de uitgevoerde controlemaatregelen,
niet werd gescreend op nieuw ontstane risico’s

In 2013 worden er daarom geen nieuwe processen gescreend, maar worden dezelfde
kernactiviteiten als in 2011 en 2012 herbekeken, waardoor een evaluatie van de werkzaamheden
2011 – 2012 kan worden gemaakt.

•

Aanpassen van de boordtabellen

Het programma MISSISSIPPI18) werd opgestart en ingevoerd sinds 2002 in het kader van de Coperfinhervorming en de modernisering van de FOD Financiën. Het heeft tot doel de beheerscontrole te
ondersteunen en prestatiemanagement in de FOD Financiën mogelijk te maken en in te voeren. Dit
programma is onderverdeeld in 6 subprojecten, waarbij dit project deel uitmaakt van één van deze 6
subprojecten, namelijk de ontwikkeling van de boordtabellen voor de fiscale administraties.
De cockpit is een management informatiesysteem waar alle strategische informatie (vb. resultaten
van bevragingen, evaluaties, planning van acties, strategische projecten, …) gesynthetiseerd kan
worden teruggevonden. De cockpit brengt op een zeer visuele manier alle informatie samen die
nodig is om een organisatie mee te kunnen sturen. Hij toont in een oogopslag de prestaties van alle

18)

MISSISSIPPI =

Management Information System Implementing Strategic Steering Into Public
Performance Indicators
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afdelingen van onze administratie. Visueel wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende tabellen,
onder andere de boordtabellen.
De boordtabel maakt het mogelijk een beperkte reeks indicatoren te visualiseren die alle essentiële
informatie bundelen. In één oogopslag geeft hij voor vooraf bepaalde doelgroepen op welbepaalde
tijdstippen aan of de gemeten gegevens aanvaardbaar zijn of niet. Het doel van de boordtabellen is
de voortgang van de administratie te monitoren door te oordelen over de waarden die de
indicatoren hebben aangenomen. Vervolgens wordt bepaald of deze waarden al dan niet aan de
beheersdoelstellingen voldoen.
De bedoeling van dit project is om het reeds bestaande managementinformatiesysteem (cockpit,
boordtabellen, …) van de AAPD verder uit te bouwen en voor elke administratie van de AAPD
minstens één model beschikbaar te maken.
In 2012 is reeds een model voor de administratie O&W in productie genomen, namelijk model 6,
zijnde 2 nieuwe rapporten over de stock van aangiften 43B/D en lijsten 220.
De volgende modellen zullen in 2013 in productie worden genomen:
•
•
•
•
•
•

Model “DAVO19)”
Model “RESPO20)”
Model “Controle venale waarde”
Model “Informatieverstrekking IVU21)”
Model “Teruggaven”
Model “Registratie huurcontracten”

K1: GOEDE REGELGEVING
•

Ter ondersteuning van de verdere operationalisering van de nieuwe structuur, een RACImodel22) opstellen en implementeren

Door de jaren heen, is er op het niveau van de diensten van de Administrateur-generaal een
onduidelijke bevoegdheidsafbakening ontstaan tussen de verschillende diensten.
Dat vooral de mandaathouders N-2 hierbij problemen ondervinden van de verwarrende structuur
staat buiten kijf. Niet alleen is het niet duidelijk wie zij als verantwoordelijke kunnen aanspreken voor
een bepaald probleem, bovendien interfereert elk van deze diensten (via het rechtstreeks
verspreiden van instructies, richtlijnen, vragen en dienstbrieven) in de goede werking van de
administratie op N-2 niveau, waardoor de Administrateur hinder (in plaats van hulp) ondervindt bij
de realisatie van zijn/haar doelstellingen.

19)

DAVO = Dienst voor Alimentatievorderingen

20)

RESPO: webtoepassing gebruikt op de registratiekantoren ter ondersteuning van de ontvanger
in zijn taken als rekenplichtige ambtenaar – vervangt sinds 2004 de papieren legger
28 en het papieren register 47

21)

Administratie IVU = administratie Informatieverzameling en -uitwisseling

22)

RACI-model: Responsible,
Accountable,
Consulted,
Eindverantwoordelijk, Raadplegen, Informeren

Informed;

Verantwoordelijk,
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Bij de uitvoering van het operationeel plan van 2012 werd daarom de opdracht (missie),
kernactiviteiten, processen en procedures van elke dienst die onder de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de Administrateur-generaal valt, beschreven.
Dit jaar wordt een plan uitgewerkt om de samenwerking en de communicatie tussen deze diensten
te optimaliseren. Voor de kernprocessen van elke dienst wordt een RACI opgesteld en gepubliceerd.
De lijndiensten moeten te allen tijde over alle nodige informatie beschikken. Alle processen, ook de
secundaire, moeten toegankelijk gemaakt worden voor de klanten (de lijndiensten). Of het nu gaat
om de bestelling van een portable, de toegang tot een boordtabel of een ander secundair product,
de klant (onze medewerker van de lijndienst) hoeft geen uren te zoeken naar de informatie of naar
de persoon die hem/haar de informatie kan verstrekken.
Het actieplan moet dus in de strategie van de AAPD in het perspectief “Innovatie, Leer & Groei”
bijdragen tot
1.
2.
3.

interne (en externe) samenwerking
ondersteuning van de ambtenaars
adequaat inzetten van de middelen

K2: MULTIKANAAL DIENSTEN
•

Klantenkennis opbouwen: analyse van de enquête bij de gemeentebesturen en
voorbereiding van een enquête bij de Belgische vastgoedmakelaars

Via klantenbevragingen, bevragingen van het personeel dat met het publiek in contact komt, via
contacten met consumentenorganisaties, doelgroepbeschrijvingen, enz. kunnen heel wat behoeften
van de klant worden ontdekt.
In 2012 werd daarom een belangrijke partner van de AAPD bevraagd: de gemeentebesturen.
In 2013 werken we de bevraging verder af, wat moet resulteren in concrete acties om aan hun noden
tegemoet te komen.
Daarenboven start de AAPD een nieuwe cyclus in dit kader: een bevraging, in samenwerking met het
BIV23), van de vastgoedmakelaars.
•

Productencatalogus: in functie van de behoeften volgend uit de bevraging van één
klantengroep een productencatalogus van de AAPD opstellen en ter beschikking stellen van
klanten, partners en andere belanghebbenden

In 2012 werden alle producten die de AAPD aanbiedt, geïnventariseerd. De klanten werden per
product of dienst in grote categorieën opgelijst.
In het verlengde van de opgebouwde klantenkennis, zal een resem verbeteringen worden
aangebracht aan de producten. Dit moet resulteren in een kwaliteitsstandaard per product of dienst.

23)

BIV = Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
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Voor 2013, wordt een kwaliteitsstandaard geschreven en gepubliceerd voor de producten of
diensten die de gemeentebesturen aanbelangen.
•

Ter voorbereiding van de centrale klachtenbank op FOD-niveau, de procedure voor een
snelle behandeling van de klachten bepalen en integreren in de methodiek van
organisatiebeheersing en performantiemanagement

De klant is de motor van de veranderingen. De feedback die de klant ons geeft via een 'klacht' mag
dus niet zomaar in vuilnisbak belanden. Door de feedback serieus te nemen, kunnen we onze
organisatie verbeteren. Het is dus belangrijk om alle klachten te centraliseren in een
klachtendatabank, de eerste stap van een klachtenmanagement. De term "klacht" moet dus
noodzakelijk in de enge betekenis van het woord worden gezien. Elke suggestie van de klant om te
verbeteren moet als 'klacht' worden beschouwd.
Dit systeem uitwerken is de uitdaging die de AAPD aangaat in 2013.
•

Operationaliseren van de cel SPOC24) INFO

De cel "SPOC INFO" van de administratie Informatieverzameling en –uitwisseling zal het unieke
aanspreekpunt zijn voor niet-recurrente informatieaanvragen. Deze cel zal de aanvragen beoordelen
op hun rechtsgeldigheid om te verifiëren of deze aanvragen in overeenstemming zijn met de privacy
regels en of het technisch mogelijk is om de gevraagde informatie af te leveren en of de administratie
voldoende middelen heeft om deze aanvraag uit te voeren. Vervolgens zal de verwerking van de
goedgekeurde informatieaanvraag gebeuren door de daartoe bevoegde dienst. De cel "SPOC INFO"
zal eveneens richtlijnen uitvaardigen in verband met informatie uitreiking in het algemeen (wat mag
en wat niet, welke zijn de eisen inzake privacy, …).
In 2012 zijn de processen van de bestaande 6 diensten die momenteel de informatie aanvragen
behandelen in kaart gebracht. Vervolgens heeft men op basis van deze AS IS processen, de TO BE
processen gemodelleerd. Ook de functieprofielen en het gewenst aantal personeelsleden zijn
geïdentificeerd in 2012.
De bedoeling is dat in 2013 de 6 bestaande AS IS diensten, gegroepeerd worden in één dienst,
namelijk de cel SPOC INFO en dat deze nieuwe dienst volledig operationeel is. Daarvoor moeten nog
de volgende zaken worden afgewerkt, zijnde:
•
•
•
•

24)

de bepaling van de nodige logistieke behoeften (vb. aantal werkposten,
telefoonaansluitingen, PC’s, …)
de bepaling van de partners die bevoegd zijn om de goedgekeurde aanvraag te verwerken
die zij van de cel SPOC INFO hebben ontvangen
de bepaling van de opleidingsbehoeften van het personeel van deze cel en de nodige
opleidingen organiseren
de uitvoering van de communicatieacties die zijn opgenomen in het communicatieplan;
communicatieacties zowel bestemd voor de agenten van de AAPD als voor de partners van
de AAPD

SPOC = Single Point of Contact
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Door de hergroepering van 6 bestaande diensten in één dienst, wordt er weerstand verwacht.
Daarom is er externe ondersteuning gevraagd om deze hergroepering in goede banen te leiden25).
•

Externe raadpleging van de landmeterplannen

Meer dan 1.200 externe landmeters hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten met de AAPD.
Het project moet resulteren in een voor de externe landmeters gemakkelijke consultatie van de
database van de ingescande landmeterplannen, het kadastraal percelenplan en van elk ander
document waartoe de AAPD zich verbonden heeft in de bovenvermelde conventie.
Sinds 2012 hebben de geconventioneerde landmeters toegang tot het kadastraal percelenplan via de
CadGIS-viewer dat na authentificatie toegankelijk is via My Minfin Pro.
In 2013 is het onder andere de bedoeling om:
•
•
•

een webservice te ontwikkelen waardoor gegevens tussen de geconventioneerde landmeters
en de AAPD kunnen worden uitgewisseld
een tool te ontwikkelen waardoor de landmeters de landmeterplannen en hun bijlagen
kunnen opzoeken en raadplegen die zijn opgeslagen in het centraal opslagsysteem van
STIPAD
een tool te ontwikkelen waardoor de landmeters andere kadastrale gegevens kunnen
opzoeken en raadplegen (vb. mutatieschetsen, eigenaarsgegevens, perceelsgegevens,
ingescande primitieve plannen, …)

De ontwikkeling van de twee bovenstaande tools is sterk afhankelijk van de vooruitgang en de
planning van het project STIPAD 1.
•

Ontwikkelen van de toepassing DER

In het protocol van akkoord, getekend met de KFBN is één van de punten de invoering van een
elektronische uitwisseling betreffende de akten tussen de notaris en de AAPD: de notaris legt zijn
akte elektronisch neer bij de AAPD en ontvangt elektronisch de hypothecaire en registratieformaliteit
van de AAPD.
De technische ontwikkelingen zijn grotendeels afgerond in 2012 en worden momenteel volop getest
door de business. Vanaf maart 2013 tot en met mei 2013 is voorzien om end-to-end testen uit te
voeren van de toepassing DER samen met het notariaat om de volledige worfklow van een notariële
akte te kunnen testen.
In 2013 is het de bedoeling om de toepassing DER in productie te stellen. Dit betekent dat er begin
2013 volop zal worden gewerkt aan de communicatie- en opleidingsaspecten:
•
•
•

25)

opmaak van een communicatieplan zowel voor de agenten van de AAPD als voor de
notarissen, de aankoopcomités, …
uitvoeren van de communicatieacties
opmaak van een opleidingsplan en het nodige opleidingsmateriaal (vb. handleiding voor de
trainer, handleiding voor de eindgebruikers, e-Learning modules, …)

Zie het project “Organisatieondersteuning bij de operationalisering van de cel SPOC INFO” (KSF
I1 Kennisbeheer)
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•
•
•

opleiden van de eindgebruikers
opzetten van een servicedesk 2de lijn, zowel voor de gebruikers van de AAPD, als voor de
notarissen
…

Tijdens de pilootfase (vanaf mei 2013 tot en met oktober 2013) zal de toepassing DER gebruikt
worden door het notariaat en door de AAPD: ca. 30 notarissen zullen de notariële aktes elektronisch
doorsturen naar de toepassing DER voor verdere verwerking door de AAPD. In tegenstelling tot het
notariaat, zal vanaf deze pilootfase de toepassing DER worden gebruikt door alle personeelsleden
van de registratie- en hypotheekkantoren. Deze pilootfase betekent dus voor de AAPD een volledige
inproductiestelling van de toepassing DER.
Vanaf september 2013 zal het aantal notarissen dat de toepassing DER gebruikt, wekelijks toenemen
om uiteindelijk tot een algemene inproductiestelling te komen bij het notariaat voor november 2013.

•

Ontwikkelen van de toepassing REGONDES226)

Met STIPAD in het vooruitzicht, in combinatie met de geëvolueerde administratiestructuur binnen de
AAPD, is het onontbeerlijk dat de AAPD (O&W én RZ) over een nieuwe toepassing kan beschikken
voor het beheer en de behandeling van de onenigheden of de bezwaren inzake het kadastraal
inkomen, de onroerende voorheffing en de erop betrekking hebbende juridische geschillen,
uitgaande van de burger. De impact van STIPAD en de nieuwe organisatiestructuur op de huidige
toepassing REGONDES noodzaakt de ontwikkeling van een nieuwe toepassing, namelijk REGONDES2.
Alleen met een nieuwe toepassing (REGONDES2) kan een uniforme en adequate werkmethode voor
het beheer van de bezwaren voor het ganse Rijk worden gegarandeerd. De huidige toepassing
REGONDES (AS IS) werd destijds ontwikkeld voor het kadaster en valt daarenboven niet binnen de
ICT-standaarden.
Zowel voor de administratie O&W als voor de administratie RZ is het de bedoeling om eenzelfde
webtoepassing met één centrale databank ter beschikking te stellen voor het beheer
(invoering/opvolging/afhandeling) van al de onenigheden waarbij de toepassing integraal
beantwoordt aan de gestelde nieuwe noden. Deze toepassing zal een ‘satelliet’-toepassing vormen
rond STIPAD waarbij gegevensuitwisseling met de databank PATRIS en de toepassing SITRAN dient te
gebeuren.
Voor Vlaanderen werd een rechtstreekse datalijn op punt gesteld tussen VLABEL27) en de AAPD voor
digitale informatie-uitwisseling. Zo worden de bezwaren inzake de OV28) dagelijks ingevoerd in de
databank van de huidige toepassing REGONDES. Ook de behandelde dossiers worden dagelijks
teruggestuurd via hetzelfde kanaal, al dan niet met hun bijlagen. Ze worden vervolgens digitaal
gearchiveerd voor latere raadpleging vanaf eender welke werkpost.
In de nieuwe toepassing REGONDES2 zal enerzijds de integratie gebeuren van deze bestaande
elektronische gegevensuitwisseling alsook de oppuntstelling van een gelijkaardige elektronische

26)

REGONDES = Register Onenigheden Désaccords

27)

VLABEL = Vlaamse Belastingdienst

28)

OV = onroerende voorheffing
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gegevensuitwisseling tussen de AAPD en de AAFISC29) voor het automatisch opladen in de databank
REGONDES2 van de bezwaarschriften aangaande de OV voor het Waals en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen momenteel nog niet was voorzien in de huidige toepassing
REGONDES.
Daarnaast zal er ook een gegevensuitwisseling plaatsvinden met het Data Quality Center30), met
enerzijds input van het Data Quality Center naar de toepassing REGONDES2 voor wat betreft
betwistingen inzake foutieve gegevens in de documentatie en anderzijds een output vanuit de
toepassing REGONDES2 naar het Center voor het bezorgen van statistische gegevens.
De ontwikkeling van de toepassing zal in 4 fasen gebeuren:
•
•
•
•

in fase 1 zullen alle voorbereidingen gebeuren rond de basisgegevens en authorisaties om
later een dossier te kunnen opmaken
in fase 2 worden alle activiteiten ontwikkeld die betrekking hebben op dossierbeheer (vb.
inschrijven en toekennen van een nieuw dossier, verbeteren van een bestaand dossier,
schrappen van een dossier, afsluiten van een dossier, …)
in fase 3 betreft het alle activiteiten die betrekking hebben op de vervollediging van dossiers
en de communicatie met externe partijen. In deze fase is ook de elektronische
gegevensuitwisseling met VLABEL en AAFISC opgenomen
in fase 4 zullen alle statistieken en scripts voor de migratie van de dossiers van de oude
toepassing REGONDES naar de nieuwe REGONDES2 toepassing, worden ontwikkeld (vb.
statistieken met het aantal dossiers per dienst per maand, aantal openstaande dossiers per
persoon, behandelde dossiers per persoon per maand, …)

In 2013 is het de bedoeling om de fasen 1, 2 en 3 volledig te analyseren, te ontwikkelen en te testen
aan de hand van testscenario’s. Fase 4 zal in 2013 al worden geanalyseerd en ontwikkeld. De testen
van fase 4 daarentegen zullen gebeuren begin 2014.
•

Optimaliseren van de toepassingen HUUR en MyRent

Via de toepassing MyRent worden huurcontracten ingevoerd in een centraal systeem. Via de
internettoepassing “MyRent” kan de burger op dit ogenblik een huurcontract en plaatsbeschrijving
aanmaken op basis van 2 vooraf gedefinieerde modellen, zijnde het model van Test Aankoop of van
de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling. Deze ontwerpen kunnen worden ingevuld en vervolgens
wordt een PDF aangemaakt via de toepassing MyRent die kan worden afgedrukt en ondertekend om
daarna ofwel op papier ofwel elektronisch via MyRent aan te bieden ter registratie aan het bevoegd
registratiekantoor.
Er is ook een intranettoepassing MyRent beschikbaar voor de agenten van de registratiekantoren
waarmee de huurcontracten kunnen worden beheerd die zijn ingebracht door de burgers zelf, alsook
waarmee nieuwe contracten of plaatsbeschrijvingen kunnen worden ingebracht.
De huidige toepassing is niet altijd even gebruiksvriendelijk en werkt soms traag. In 2013 is het de
bedoeling om aan de huidige toepassing verbeteringen aan te brengen, alsook wijzigingen door te
voeren omwille van verplichte wetswijzigingen en om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen ten
29)

AAFISC = Algemene Administratie van de Fiscaliteit

30)

Data Quality Center: cel opgericht binnen de administratie Informatieverzameling en
uitwisseling die instaat voor de kwaliteit van de gegevens van de AAPD

–
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behoeve van onze partners. De behoeften kunnen met andere woorden worden ondergebracht in
diverse categorieën.
Eerst en vooral bestaat er een groeiende behoefte van sommige partners (in eerste instantie het BIV)
om “in massa” huurcontracten te kunnen inbrengen via een webservice.
De huidige toepassing MyRent ontbreekt momenteel stabiliteit en werkt soms traag. Een gedeelte
van de problemen is te wijten aan niet-geoptimaliseerde zoekopdrachten. Het is de bedoeling om
deze zoekopdrachten te verbeteren zodat de toepassing vlotter functioneert door onder andere de
integratie te voorzien met authentieke bronnen, zoals bijvoorbeeld de toepassing SITRAN.
Er is eveneens de behoefte om de toepassing efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Daarom
zullen nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld, zowel op het vlak van de applicatie, als wat
betreft de scanning of de toevoeging van bepaalde gegevens in het contract. De ergonomie van de
toepassing en het hergebruik van gegevens van een bestaand contract zullen ook worden
onderzocht.
Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan is nog geen planning gekend over de
uitvoering van dit project.
•

URBAIN 231)

De toepassing URBAIN is een webapplicatie die gebruikt wordt voor het uitwisselen van informatie
tussen de gemeenten en de AAPD. Met deze toepassing is het mogelijk:
•
•
•

informatie betreffende de kadastrale inkomens en de oppervlakten van de percelen te
downloaden
de kadastrale leggers en de kadastrale percelenplans te downloaden
de uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen elektronisch mee te delen aan de AAPD

Sinds begin 2007 kunnen de gemeentebesturen dus (via het internet) de goedgekeurde
bouwvergunningen, de stedenbouwkundige aangiften en andere informatie inzake wijzigingen aan
onroerende goederen, langs elektronische weg doorgeven aan de administratie O&W via de
toepassing URBAIN.
De langs deze weg bekomen informatie wordt niet alleen gebruikt door de diensten van de
administratie O&W, maar ook door andere diensten van de FOD Financiën om onder andere de BTWaangifte te controleren. De gegevens die wij verkrijgen van de gemeentebesturen zijn niet altijd
voldoende gestructureerd en gecontroleerd. De agenten van de FOD Financiën moeten dus alle
gegevens controleren en verbeteren vooraleer ze kunnen starten met de verwerking van het dossier.
In 2013 is voorzien om de huidige bestaande toepassing URBAIN te verbeteren door onder andere
een verificatie te doen van de persoonsgegevens, de perceelsgegevens, het adres van het onroerend
goed, … op het ogenblik van de gegevensinvoer. De analyse, de ontwikkeling en het testen van deze
wijzigingen is gepland in de loop van 2013.
De gegevens inzake de bouwvergunningen bevinden zich reeds in de toepassing URBAIN maar de
opvolging van deze bouwvergunningen gebeurt in PRODOCS, een toepassing ontwikkelt in Access 2.
Om tot een globaal beheer van de bouwvergunningen te kunnen komen via één toepassing, wordt
31)

URBAIN = Urbanistic Information Network
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de toepassing PRODOCS geïntegreerd binnen de toepassing URBAIN. Bovendien wordt Access 2 niet
meer ondersteund en kan de toepassing PRODOCS in zijn huidige vorm niet verder functioneren
vanaf de start van STIPAD32).
In 2012 is de analyse gebeurd van het prototype. De ontwikkeling van dit prototype is momenteel
bezig en zal begin 2013 worden getest. Op basis van de acceptatietesten van het prototype, zal een
lijst worden opgesteld van bijkomende functionaliteiten die noodzakelijk zijn voor de
inproductiestelling en dus de volledige vervanging van de toepassing PRODOCS. Vanaf juni 2013 zal
de nieuwe toepassing URBAIN worden gebruikt in pilootkantoren.
Naar aanleiding van de feedback van deze pilootfase, zullen de handleidingen en de applicatie
eventueel moeten worden aangepast. Voorafgaand aan de inproductiestelling zal er opleiding
worden gegeven aan de eindgebruikers en zal ook nog de migratie gebeuren van de openstaande
dossiers van de huidige toepassing PRODOCS naar URBAIN.
In de huidige toepassing URBAIN wordt de informatie betreffende de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunningen ingevoerd door de gemeentebesturen. In de toekomst is het de
bedoeling om dezelfde informatie te verkrijgen van de 3 Gewesten in plaats van de
gemeentebesturen aangezien zij deze informatie ook nodig hebben voor hun ambtsgebied. Dit sluit
aan bij het principe van een uniek contactpunt. In 2013 worden de onderhandelingen met de 3
Gewesten hieromtrent verder gezet. In het Vlaams Gewest zijn de onderhandelingen reeds heel
concreet dankzij het project DBA33).
Door het initiatief van het Vlaams Gewest om elektronisch een bouwaanvraag te kunnen indienen, is
het project DBA gestart voor de digitale informatie-uitwisseling tussen alle mogelijke actoren die
betrokken zijn bij een bouwaanvraagproces, gaande van de bouwaanvraag tot en met de statistische
verwerking van de verschillende gegevens en de eventuele uitvoering van de werken.
Dit project ontwikkelt een toepassing waarin de burgers en de architecten in de toekomst de
gegevens van de bouwvergunning (administratieve gegevens, bouwplan, …) zullen kunnen invoeren.
Vanaf 2012 zijn er volop onderhandelingen geweest tussen de AAPD en het Vlaams Gewest om te
bekijken hoe de informatie-uitwisseling tussen de toepassing DBA en de toepassing URBAIN kan
verlopen zonder dat tweemaal dezelfde informatie moet worden ingevoerd in twee verschillende
systemen door dezelfde actoren. Wat betreft de noodzakelijke aanpassingen aan URBAIN om deze
informatie-uitwisseling te kunnen garanderen, is momenteel nog geen exacte planning gekend van
de ontwikkeling omwille van de afhankelijkheid van het project DBA van het Vlaams Gewest.
In URBAIN is ook een vereenvoudiging voorzien van de module “Gebouwen”, bestemd voor de
architecten, om essentiële bijkomende gegevens aan de AAPD te bezorgen betreffende de
ingediende bouwvergunningen. Deze bijkomende gegevens zijn noodzakelijk voor de administratie
O&W om correcte en eerlijke schattingen te kunnen uitvoeren. Alvorens deze module “Gebouwen”
aan te passen, is er in 2013 eerst overleg nodig met de Orde van de architecten en het NIS34).

32)

De bestaande toepassing PRODOCS is gebaseerd op een identificatie van het kadastraal perceel
via de kadastrale afdeling, artikel en volgnummer. De toepassing STIPAD werkt op een andere
manier (via eigendomstoestand) en de huidige toepassing PRODOCS kan met deze nieuwe
identificatie niet werken.

33)

DBA = Digitale Bouwaanvraag

34)

NIS = Nationaal Instituut voor Statistiek; nieuwe benaming van dit instituut is: Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
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•

Technisch concept voor de oprichting van de Kruispuntbank voor patrimoniale informatie

In het rapport van de voorstudie van de Kruispuntbank (2011) werd een high level beschrijving
opgeleverd van de omgeving vereist voor de ontwikkeling van de Kruispuntbank. De bedoeling van
dit project is om de technische vereisten te analyseren die nodig zijn om de Kruispuntbank te
ontwikkelen en dit rekening houdend met de wetgeving, de bestaande infrastructuur en architectuur
en deze van onze partners.
Het resultaat van dit project moet een voldoende basis zijn om een lastenkohier op te stellen die de
uiteindelijke oprichting van de Kruispuntbank tot voorwerp heeft, gebaseerd op het technisch
concept dat is geanalyseerd tijdens dit project.
Tijdens dit project zullen onder andere de volgende zaken worden onderzocht:
•
•
•
•
•
•

de procesmap met de nodige functionaliteiten
een high level beschrijving van de processen
het opstellen van een informatiemodel
het opstellen van security controls (organisationele en technische maatregelen)
het opstellen van een architectuur
de beschrijving van de integratie met externe bronnen

Het is ook van belang om tijdens dit project de bredere context te schetsen voor de oprichting van de
Kruispuntbank, vb. het administratief beheer ervan, de governance, de uitwisselingsprocedures met
andere gegevensbronnen, de interacties met andere instanties (vb. Privacy-commissie), de
impactanalyse van de bestaande wetgeving op de infrastructuur, …
Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan is nog geen planning gekend over de
uitwerking van dit project.

K3: RECHTSZEKERHEID EN PRIVACY
•

Ontwikkeling van een webservice tussen de toepassing eSUCC35) en het CRT36)

Onmiddellijk na het overlijden van een persoon wordt de bankrekening of kluis geblokkeerd door de
financiële instellingen omdat deze instellingen op dat ogenblik niet weten wie de erfgenamen zijn
van de houder van de bankrekening en/of kluis. Om de bankrekening zo vlug mogelijk te kunnen
deblokkeren, moeten de erfgenamen een akte van erfopvolging (opgemaakt door de notaris) of een
attest van erfopvolging (opgemaakt door de ontvanger van het successie/registratiekantoor)
voorleggen aan de financiële instellingen.
Sinds 2007 gebeurt de afgifte van een attest van erfopvolging via de toepassing eSUCC. De
communicatie tussen het successie/registratiekantoor (via de bestaande toepassing eSUCC) en de
databanken CRT en CRH37) gebeurt via de FSB38) van Fedict die de gevraagde informatie gaat ophalen

35)

Toepassing eSUCC: toepassing voor het elektronisch beheer van successiedossiers

36)

CRT = Centraal Register van Testamenten

37)

CRH = Centraal Register van Huwelijkscontracten

38)

Zie voetnoot nr. 12
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bij deze databanken CRT/CRH en deze informatie als dienst teruggeeft voor opname in de databank
eSUCC.
Deze gegevensuitwisseling is momenteel niet geautomatiseerd. De te ontwikkelen webservice –
voorwerp van onderhavig project - regelt zowel het doorsturen van de aanvraag tot informatie naar
de FSB vanaf de toepassing eSUCC als het ontvangen van het antwoord vanaf de FSB naar de
databank eSUCC. Door deze gegevensuitwisseling te automatiseren, zullen de attesten van
erfopvolging vlugger kunnen worden afgeleverd aan de erfgenamen.
Ook in het kader van het “gewone beheer” van een dossier nalatenschap is het nuttig en
noodzakelijk dat het successie/registratiekantoor via de toepassing eSUCC informatie kan ophalen bij
het CRT en het CRH op naam van een overledene.
Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan, is de planning voor de uitvoering van dit
project nog niet gekend.
•

Sociale en fiscale kennisgeving bij het opstellen van een akte of attest van erfopvolging

Net zoals bij onroerende transacties (vb. verkoop of schenking van een onroerend goed) waarbij de
notarissen wettelijk verplicht zijn om de overheid op de hoogte te brengen van deze transacties39), is
vanaf 1 juli 201240) de ontvanger van het successie/registratiekantoor die bevoegd is voor de afgifte
van een attest van erfopvolging, verplicht op elektronische wijze de belastings- en sociale diensten in
te lichten dat een attest van erfopvolging werd aangevraagd. De notarissen hebben ook dezelfde
wettelijke verplichting bij het opstellen van hun akte of attest van erfopvolging. Door deze
verplichting krijgt de overheid de kans om eventuele schulden te vorderen.
In tegenstelling tot de schulden inzake personenbelasting of BTW waar gemakkelijk een bevoegd
ontvangkantoor Directe Belastingen of BTW kan worden bepaald, is een registratie- of
successieschuld niet automatisch verbonden aan een bepaald successie- of registratiekantoor. Een
belastingplichtige kan inderdaad een registratie- of successieschuld hebben in om het even welk
registratiekantoor.
Om te vermijden dat deze berichten van de notarissen of de berichten van de ontvangers successie
moeten doorgestuurd worden naar alle registratiekantoren (en dus op veel kantoren onnuttig werk
zou creëren), diende een oplossing te worden gezocht.
Deze oplossing kan gevonden worden in de fiscale balans. Indien een registratiekantoor
moeilijkheden ondervindt om een schuld op naam van een belastingplichtige in te vorderen, kan hij
deze via de toepassingen eSUCC41) of REGI42) laten opnemen op de fiscale balans. Er wordt dan
geautomatiseerd nagegaan of er nergens binnen de FOD Financiën een teruggave beschikbaar is op
naam van dezelfde belastingplichtige ter compensatie van de schuld. Dit is het systeem van de
transversale schuldvergelijking in voege sinds 2009.
Ditzelfde systeem kan hergebruikt worden om geautomatiseerd te bepalen welke
registratiekantoren dienen verwittigd te worden van een op stapel staande akte of attest van
39)

Zie ook het project eFonctionnaire (KSF “P2 Bedrijfsprocessen”)

40)

Ingevolge de programmawetten van 29 maart en 22 juni 2012

41)

Voor meer informatie over de toepassing eSUCC, zie voetnoot nr. 35 hiervoor

42)

Toepassing REGI: registratieschulden
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erfopvolging (bij de notaris of bij de ontvanger van het successiekantoor). Op deze manier worden de
kantoren die via de toepassing eSUCC of RESPO een registratie- of successieschuld hebben laten
opnemen, verwittigd van de op stapel staande akte of attest van erfopvolging. Zij kunnen dan
oordelen of zij een kennisgeving moeten versturen van deze schuld naar de notaris of de ontvanger
van het successiekantoor die de akte of het attest van erfopvolging moet opstellen. Op deze manier
kan dit systeem ook leiden tot een betere invordering van de registratie- en successierechten (wat
ook de bedoeling van de wet was).
In dit project zal dus een elektronische gegevensuitwisseling tussen de toepassingen eSUCC/RESPO
en Fedict in het kader van het project “De 4de weg”43) worden ontwikkeld om te voldoen aan de
nieuwe verplichting tot elektronische fiscale en sociale kennisgeving bij het opstellen van attesten en
akten van erfopvolging bij toepassing van art 1240 bis van het Burgerlijk wetboek.
De bedoeling is om de toepassingen eSUCC en RESPO aan te sluiten bij het project “De 4de weg” van
Fedict. De inproductietreding is afhankelijk van de vordering en de planning van het project “De 4de
weg” bij Fedict.
Bij de opmaak van dit operationeel plan beschikken wij nog niet over de planning van Fedict om dit
project aan te sluiten bij het project “De 4de weg”.
•

Wetgeving voor de oprichting van de Kruispuntbank voor patrimoniale informatie

Dit project bestaat in het schrijven van de wettekst (samenwerkingsakkoord) voor de Kruispuntbank
voor patrimoniale informatie en het begeleiden van het volledige wettelijk traject (Parlement, Raad
van State, …).
Alvorens de wettekst te kunnen schrijven, zal er eerst overleg nodig zijn met de betrokken partijen
van de FOD Financiën om de precieze doelstellingen, ambities, beperkingen en de bestaande
resources in kaart te brengen. Naar aanleiding van dit overleg zal een startnota worden opgesteld die
voortbouwt op de conclusies van de voorstudie van 2011.
In een tweede fase van het project zal een eerste tekstvoorstel voor het samenwerkingsakkoord
worden uitgewerkt (inclusief de memorie van toelichting). Dit voorstel zal vervolgens worden
besproken met de betrokken partijen en naargelang de opmerkingen, suggesties, vragen, … worden
aangepast.
Er zal ook advies moeten worden ingewonnen over deze wettekst bij de relevante raden en
commissies, zoals onder andere de Raad van State, de Privacy-commissie en zal naar aanleiding van
dit advies, de betrokken wettekst eventueel nog moeten worden aangepast om uiteindelijk tot een
definitieve wettekst te komen.
Het verwachte eindresultaat van dit project is een goedgekeurde wettekst voor de oprichting van
een Kruispuntbank voor patrimoniale informatie.
Voor de uitwerking van dit project zal er externe ondersteuning worden gevraagd van vb.
universiteiten, advocatenkantoren, … omdat het schrijven van een wettekst heel bijzonder is en de
kennis om dit te doen, niet aanwezig is binnen de FOD Financiën.

43)

Voor meer informatie over het project “De 4de weg”, zie KSF “P2 Bedrijfsprocessen –
eFonctionnaire”
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De planning van dit project is onder andere afhankelijk van de al dan niet toekenning van de externe
ondersteuning. Op het ogenblik van de opmaak van dit operationeel plan is nog geen planning
gekend over de uitwerking van dit project.

I1: KENNISBEHEER
•

Organisatieondersteuning bij de operationalisering van de cel SPOC INFO44)

De nieuwe dienst, cel SPOC INFO, zal bestaan uit de hergroepering van 6 bestaande diensten. De
afgifte van actuele en correcte patrimoniale informatie aan derden is de belangrijkste activiteit van
de administratie Informatieverzameling en –uitwisseling.
Voorheen gebeurde deze informatieaflevering op zeer verschillende manieren en was de
administratie niet aangepast aan de nieuwe technologieën en methodes op het vlak van
informatieafgifte.
De documentatie die momenteel binnen de AAPD als één geheel wordt beschouwd, wordt echter
nog steeds fractioneel ter beschikking gesteld door diverse diensten die elk hun stukje van de puzzel
leveren. Daarom is het belangrijk om deze verschillende diensten te integreren in één dienst,
namelijk de cel SPOC INFO.
De bedoeling van de gevraagde externe ondersteuning is om de uitgetekende kerntaken te
finaliseren en de hertekende processen verder uit te werken. Daarenboven zal er ook begeleiding
worden gegeven bij het effectief samenbrengen van deze 6 bestaande diensten en ervoor zorgen dat
de agenten van deze diverse diensten harmonieus kunnen samenwerken.
Bij de opmaak van dit operationeel plan beschikken wij nog niet over de planning voor de verdere
uitwerking van dit project.
•

Organisatieondersteuning bij de inproductiestelling van de toepassing STIPAD

In het kader van het project STIPAD45) en de operationalisering van de diensten van de AAPD, is het
noodzakelijk om de medewerkers van de AAPD te begeleiden bij al deze veranderingen.
Communicatie, informatie, begeleiding zijn héél belangrijk en zijn gebaseerd op een geïntegreerde
planning (wanneer moet wat gebeuren?). Op deze manier kunnen we komen tot zelfstandige
eindgebruikers die zich goed voelen in de organisatie en die in staat zijn om met de toepassing
STIPAD te werken.
De externe ondersteuning bij de uitvoering van dit project moet de dienst OCC46) niet alleen in staat
stellen om, op basis van een impact- en doelgroepanalyse, op het terrein een communicatie- en
veranderingsnetwerk op te richten, maar ook om het beheer van een geïntegreerde planning te
verbeteren. Op basis daarvan zal een goede communicatie en begeleiding van de eindgebruikers
mogelijk zijn.

44)

Voor meer informatie over de operationalisering van de cel SPOC INFO, zie KSF “K2 Multikanaal
diensten”

45)

Voor meer informatie over het project STIPAD, zie KSF “P2 Bedrijfsprocessen”

46)

Dienst OCC = Dienst Operationele coördinatie en communicatie
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De externe ondersteuning moet de medewerkers van de dienst OCC ook in staat stellen om wat ze
hebben geleerd inzake geïntegreerde planning, communicatie en veranderingsbeheer toe te passen
op andere grote projecten. De kennis die de agenten van de dienst OCC in de loop van 2012 reeds
hebben verworven, wordt momenteel al volop toegepast voor andere grote projecten van de AAPD,
zoals onder andere CadGIS47), URBAIN48), DER49), …
Doordat alles wat wordt gerealiseerd binnen dit project (vb. ondersteuning bij communicatie,
opleiding, …), sterk afhankelijk is van de geïntegreerde planning en de scope van het project STIPAD
en bovendien ook allemaal wordt opgevolgd binnen het project STIPAD, is voorgesteld om dit project
niet langer als een afzonderlijk project te gaan beschouwen, maar eerder te beschouwen als een
activiteit van het project STIPAD. Dit voorstel is aanvaard en vanaf 2013 zal dit project worden
opgenomen in het project STIPAD.

I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
De FOD Financiën heeft momenteel te kampen met een omgekeerde leeftijdspiramide en een grote
jaarlijkse uitstroom van personeelsleden (pensioen).
Binnen de AAPD zijn er diverse operationaliseringsprojecten opgericht om de nieuwe
organisatiestructuur te implementeren. 2013 wordt een cruciaal moment voor de volgende 2 à 3
jaar, waarbij de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd zal worden en waarbij alle diensten
en bijhorend personeel in de nieuwe structuur zullen kantelen.
Het uiteindelijke doel van de kanteling is om te komen tot een efficiëntere en effectievere
organisatie met een optimale personeelsinzet.
De kanteling zal in 3 fasen verlopen:
1.
2.
3.

K1: de integratie van alle personeelsleden van de FOD Financiën in één van de 6 algemene
administraties, 6 stafdiensten en Diensten van de Voorzitter
K2: de toekenning van een generieke functie uit de federale functiecartografie aan de
personeelsleden van niveau A
K3: de integratie van de personeelsleden van de FOD Financiën in een nieuwe dienst volgens
het ritme van de operationaliseringsprojecten. Tijdens deze K3-fase, zal er ook een
toekenning gebeuren van een definitieve functie en een functiefamilie

Om deze kanteling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zonder verstoring van de day-to-day
werkzaamheden, zal binnen elke algemene administratie (en dus ook binnen de AAPD) een taskforce
worden opgericht. De bedoeling van deze taskforce is om een planning op te stellen waarbij alle
afhankelijkheden en de belangrijkste onderdelen van de operationaliseringsprojecten in kaart
worden gebracht zodat op het ogenblik van de belangrijkste fase van de kanteling, namelijk de fase
K3, de AAPD in staat is om deze kanteling uit te voeren.
Momenteel zijn we volop bezig een stand van zaken op te maken van elk operationaliseringsproject
van de AAPD om te kunnen bepalen wat er nog moet gebeuren om de kanteling effectief te kunnen
doorvoeren binnen de AAPD en te kunnen komen tot de nieuwe organisatiestructuur van de AAPD.
47)

Voor meer informatie over het project CadGIS, zie KSF “P2 Bedrijfsprocessen”

48)

Voor meer informatie over het project URBAIN, zie KSF “K2 Multikanaal diensten”

49)

Voor meer informatie over het project DER, zie KSF “K2 Multikanaal diensten”
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Deze oefening gebeurt op basis van de nieuwe implementatiegids50) en behelst 9 domeinen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Proces en werkinstructies: welke zijn de processen van de AAPD? Zijn de bestaande
processen nog van toepassing of zijn deze ondertussen gewijzigd?, …
Medewerkers: in kaart brengen van de huidige medewerkers, berekening van VTE’s om de
activiteiten uit te voeren, opstellen van functieprofielen, …
Logistiek: bepalen van de logistieke behoeften (vb. nieuwe kantoren, nieuwe voertuigen,
nieuw kantoormateriaal, …)
Informatica: wat is er nodig op het vlak van hardware (PC’s, printers, servers, …)? Moeten de
bestaande ICT-toepassingen worden aangepast en kan dit? Moeten er nieuwe toepassingen
worden ontwikkeld?, …
Organisatie: welke diensten moeten er allemaal worden gecreëerd? …
Wet- en regelgeving: zijn er aanpassingen nodig aan de huidige wet- en regelgeving? Moeten
er nieuwe wetteksten worden geschreven?, …
Communicatie: wat moet er gecommuniceerd worden? Wie heeft nood aan communicatie?
Hoe gaan we de communicatie doen? Wanneer moet er communicatie gebeuren?, …
Opleiding en ontwikkeling: moet er opleiding worden gegeven aan het personeel indien een
werkmethode wijzigt of een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen?, …
Veranderingsbeheer: moet er opvolging gebeuren nadat vb. een nieuwe dienst is opgericht?
Moet er bijkomende communicatie gebeuren?, …

Binnen de AAPD hebben we de volgende operationaliseringsprojecten waarvoor we de
bovenstaande oefening aan het maken zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Operationaliseren van de antennes Opmetingen & Waarderingen
Operationaliseren van de antennes Rechtszekerheid
Operationaliseren van de administratie Patrimoniumdiensten
Operationaliseren van de teams “Roerende goederen” (= FinShop’s)
Operationaliseren van het team “Beheer onroerende goederen” (= team FinDomImmo)
Operationaliseren van de teams “Onroerende goederen”
Operationaliseren van de diensten van de Administrateur-generaal
Operationaliseren van de dienst OEO51)
Operationaliseren van de dienst OCC

Daarnaast is het ook belangrijk om de volgende belangrijke projecten in kaart brengen die een grote
impact zullen hebben op onze administratie, namelijk:
•
•
•

de integratie van de administratie Niet-fiscale invordering in de Algemene Administratie van
Inning en Invordering52)
de inning en de invordering van de registratie- en successierechten door het Vlaams Gewest
vanaf 01/01/2015
de overdracht van bevoegdheden van de federale aankoopcomités naar de 3 Gewesten53)

50)

De implementatiegids is een hulpmiddel om een implementatieplan op te maken, uit te voeren,
te evalueren en bij te sturen, gebaseerd op 9 domeinen. Een implementatieplan lijst alle taken
op die noodzakelijk zijn om een project te realiseren en vormt de leidraad voor de realisatie van
het project.

51)

Dienst OEO = Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning

52)

Cf. Beleidsnota Minister van Financiën Vanackere van 12/01/2012

53)

Cf. Regeerakkoord Di Rupo I van 01/12/2011
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•

de uitwerking van het samenwerkingsakkoord voor de oprichting van een Agentschap voor
Patrimoniale Informatie54)

Begin 2013 zal er volop verder worden gewerkt aan de opmaak van de stand van zaken van alle
operationaliseringsprojecten en zal ook de taskforce kanteling worden opgericht. De bedoeling is om
zo vlug mogelijk een globaal overzicht te krijgen over de operationalisering van de AAPD en
vervolgens de nieuwe organisatiestructuur (verder) te implementeren afgestemd op de planning van
de 3 kantelingsfasen.

54)

Cf. Regeerakkoord Di Rupo I van 01/12/2011
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7.6 Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes)
7.6.1 Inleiding
In 2013 zet de AAThes het tweede jaar in van de 5 jarige strategische planningscyclus 2012-2017.
Het beheren van ‘s lands Schatkist blijft dé kernopdracht en wordt verder ingebed in de strategische
thema’s van verbetering van doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening.
Het waardenkader dat daarbij gehanteerd wordt is dit recentelijk vastgelegd voor de hele FOD :
gedrevenheid, dienstbaarheid, correctheid en integriteit. De nieuwe structuur van onze algemene
administratie in drie operationele administraties nl. de “Betalingen “(BET) , de “Internationale en
Europese Financiële aangelegenheden”(IEFA) en de “Financiering van de Staat en Financiële
markten”(FSFM) en drie algemene diensten, m.n.
de “Operationele Coördinatie-en
Communicatiedienst (OCC)”, de “Operationele Expertise en Ondersteuningsdienst (OEO”) en de
“Dienst van de Administrateur-generaal (DAG)”, zullen bij de kanteling de reeds eerder doorgevoerde
functionele hergroeperingen bestendigen.
In 2013 zullen al deze diensten de organisatiedoelstellingen en de projecten die reeds eerder in het
kader van de 5jarenstrategie opgestart werden verderzetten.
Bijzondere aandacht wordt naast de continuïteit in onze kerntaken, besteed aan onze kritische
projecten en organisatiedoelstellingen die deze kerntaken versterken.
Bij de administratie van de Betalingen, afdeling “Deposito’s, Consignaties en Verzetbetekeningen”
zal het project Bijzonder Beschermingsfonds in het jaar 2013 verder ingericht worden zowel op
organisatorisch als ICT-vlak. Ook komt het project van de dematerialisatie van de titels aan toonder
op snelheid dit in het licht van de streefdatum van operationalisatie op 1 januari 2015. Inderdaad op
dat moment dient de Deposito-en Consignatiekas klaar te zijn om de gelden afkomstig van de
verkoop van de effecten waarvan de eigenaar niet opgedoken is en de effecten die niet verkocht
werden onder de vorm van een nominatieve inschrijving te beheren en uit te keren aan de
begunstigde die zich manifesteert.
Bij dezelfde administratie, afdeling “Centrale Dienst van Vaste uitgaven”, wordt geïnvesteerd in het
onderhoud van de bestaande loonmotoren teneinde de betaling te waarborgen van wedden,
pensioenen en kinderbijslag.
Bij de administratie van de “Financiering van de Staat, de financiële markten en diensten” zullen in
2013 twee projecten gefinaliseerd worden: het project van de modernisering van de grootboeken
waarbij niet alleen de burger via een flexibele webbased toepassing op overheidseffecten zal kunnen
inschrijven én betalen maar waar ook de dienst zelf over een modern instrumentarium zal
beschikken voor het beheer van deze effecten. Daarnaast wordt er naarstig gewerkt aan het
vervangen het informaticasysteem voor het dagelijks beheer van de staatsschuld door een meer
performant systeem dat in het tweede semester operationeel dient te zijn.
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Onze ondersteunende algemene diensten zullen in 2013 verder gestroomlijnd worden. In het
bijzonder wordt de informatica knowhow verzameld in een ICT-cel binnen de dienst “Operationele
Expertise en Ondersteuning”.
De dienst “Operationele Coördinatie en Communicatie” zal een aantal initiatieven ondersteunen in
samenwerking met de cel “Personeel en Organisatie” ten einde in te spelen op de reacties uit de
tevredenheidsenquête van vorig jaar. Zo zal er op de ‘Middagen van de Thesaurie’ gerichte
communicatie gebeuren over o.m. personeelsonderwerpen.
Een aantal transversale aandachtspunten en acties zoals de integratie van de personeels- en
budgettaire cyclus in de beheerscyclus, de ontwikkelcirkels, de interne controlemaatregelen zullen
ook volledige aandacht krijgen.
De AA Thesaurie zal kortom in 2013 er verder naar streven voldoening te geven in al haar
werkzaamheden indachtig de voortdurende verbetering en modernisering van de diensten die ze
aan de burgers verstrekt.
Marc Monbaliu
Administrateur-generaal
Algemene Administratie van de Thesaurie
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7.6.2 Missie
De Algemene Administratie van de Thesaurie verricht volgende kerntaken:
1. Centraliseren van inkomsten en uitgaven
2. Beheer van derden gelden
3. Beheer van de Schuld
4. Internationale en Europese financiële aangelegenheden
5. Uitgifte metalen munten
6. Bijzondere opdrachten…
De missie van de AAThes vloeit voort uit de historische opdracht die aan de Thesaurie werd
toevertrouwd, met name het beheer van de Belgische schatkist. Vertrekkend van het KB van 3
december 2009 houdende de regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst
Financiën, kan het bevoegdheidspakket als volgt worden omschreven:
1) De centralisatie van ontvangsten ten voordele van en betalingen (*) ten laste van de federale
Schatkist;
2) Het beheer van de Deposito- en Consignatiekas, het Nationaal kantoor voor roerende
waarden, de dematerialisatie van de effecten, de slapende gelden, verzekeringen en kluizen
en het Bijzonder Beschermingsfonds;
3) Het beheer van de thesaurie van de staat, van zijn openbare schuld, met inbegrip van de
thesaurievooruitzichten en de behandeling van aangelegenheden eigen aan de
reglementering van de financiële markten en diensten;
4) Het beheer en de coördinatie van de financiële relaties (met uitzondering van de fiscale
materies) op bilateraal, Europees en internationaal (bilateraal en multilateraal) niveau, inzake
economische politiek, handel en ontwikkeling;
5) Het beheer van de Koninklijke Munt van België en het Monetair Fonds;
6) Alle bevoegdheden verleend door de wet ,de reglementering of de Minister aan de algemene
administratie der thesaurie of aan een van haar ambtenaren
(*) in uitvoering van het kaseenheidsprincipe en inclusief, maar uitdovend, de betaling van
wedden, pensioenen en kinderbijslag, in afwachting van een beslissing van de Regering
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7.6.3 Visie
Ook in 2013 wil de Thesaurie het accent leggen op:
1. Het versterken van de kernopdracht
•

Het versterken van de expertise (middle managers/managers)

•

Een beter afgestemde opleiding

•

Betere opvolging van de werking en de resultaten

•

Een organisatiecultuur gericht op efficiëntie

•

Het stimuleren van het leadership bij de managers

2. Het verbeteren van de dienstverlening
•

Een betere afstemming en beheersing automatisering/ICT

•

Verhogen flexibiliteit van toepassingen

•

Het verhogen flexibiliteit m.b.t. de inzet van medewerkers

•

Een procesgestuurde werking

•

Afgestemd op de behoeften

3. Het verhogen van het beleidsvoorbereidend vermogen
•

Het operationaliseren OEO

•

Het stimuleren van een matrixwerking

Bij het realiseren van deze thema’s wil de algemene administratie van de Thesaurie uitmuntendheid
bereiken door zich in een permanent evoluerende omgeving:





voortdurend te verbeteren,
aan te passen aan de behoeften ,
efficiënt, betrouwbaar, competitief en innoverend te zijn,
teneinde een gepast antwoord te geven op de aan haar gestelde vragen en dit in het kader van de
uitvoering van haar taken als beheerder van de Schatkist van de federale Staat en technisch
raadgever van de Minister van Financiën.
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7.6.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:

SD1 Onze doeltreffendheid – en dus de mate waarin we onze doelstellingen
behalen- sterk ver hogen.

R1: Compliance, toezicht en handhaving
R1 THES .01/01. Bijzo nder Be schermingsfonds (lope nd project):

In de schoot van de Deposito- en Consignatiekas werd reeds bij KB van 14 november 2008
het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen opgericht. Dit
fonds is een bijzonder instrument voor financiële zekerheid dat klanten in laatste instantie
waarborgen biedt voor verliezen die zij zouden lijden door het in gebreke blijven van een
financiële instelling.
Het kritisch strategisch project ‘Bijzonder Beschermingsfonds’ werd in de loop van het jaar
2010 opgestart ingevolgde de dringend te realiseren bescherming van de tegoeden van de
spaarders, beleggers en sommige verzekerden en dit overeenkomstig de Europese richtlijn
2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van
Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn
betreft. Een projectteam werd gevormd dat in samenwerking met de andere betrokken
diensten en organisaties het projectbeheer verzorgt. Voor het operationeel beheer van het
BBF staat een dienst van de DCK in.
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Reeds begin maart 2011 bleek het uitermate kritisch strategisch karakter van dit project bij
het publiceren van een beslissing van de Commissie voor Bank-, Verzekerings- en
Assurantiewezen (CBFA thans FSMA) inzake het in gebreke blijven van een
verzekeringsmaatschappij wat het startschot betekende voor de tussenkomst van het
Bijzonder Beschermingsfonds.
Tevens werd bij Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot toekenning van een garantie tot
bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen de tussenkomst
van het Bijzonder Beschermingsfonds ook voorzien voor deze vennootschappen.
In 2012 werden de drie scenario’s (banken, verzekeringen, coöperatieven) uitgeschreven. De
uitbreiding van banken tot verzekeringsinstellingen en coöperatieven in de in uitwerking
zijnde IT applicatie kon niet aangevat worden wegens vertraging in de test- en
acceptatieomgeving en is verschoven naar 2013.
De timing in 2013 is de volgende: in het 1e trimester bij voldoen en acceptatie van de eerste
release van de applicatie en mits bekomen van het nodige budget, de start van een release 2.
De doorlooptijd van de release 2 wordt geraamd op 12 maanden.
Deze release 2 betreft naast de hoger vermelde uitbreiding, het invoeren van aanvragen via
het MyMinFin portaal, de validatie en verrijking van het BBF Bestand, het genereren van
exportbestanden voor de fiscale fiches voor verzekeringen (Belcotax 281.11 en 281.15) en
het belcotax overzichtsbestand, de fiscale rapportering: roerende voorheffing, tax lange
termijnsparen, de splitsing van betalingslijnen en toewijzen aan nieuwe begunstigden en de
overdracht van verzekeringspolis naar een andere polis. Tevens dient het luik medewerkers
(VTE’s en hun functiebeschrijvingen, hun vorming) afgerond te worden en een
communicatieplan (intern en extern) voorhanden te zijn.
In het 2e trimester wordt de functionele analyse van deze release 2 gepland als ook de
ontwikkeling. In het 3e en 4e trimester volgen dan voor de it-applicatie de integratie en
acceptatietesten en voor de werkprocedures, de aanpassing van de interne procedures. In
het 4e trimester tenslotte dient idealiter dan de productiestelling van de applicatie te
gebeuren. Indien echter de bestelbon voor deze 2e release niet kan tijdig gelanceerd worden
schuift de planning noodzakelijkerwijze op wat bij een beroep op het BBF problematisch
wordt .

R1 THES.01/02. Bijzonder Beschermingsfo nds : jaarlijkse
verificat ieprocedure op de werk ing van de afgesproken procedure en
datast uctuur (lopende doelstelling)

In 2013 wordt het strategisch initiatief om een jaarlijkse verificatieprocedure op te starten
op de werking van de afgesproken procedure en datastructuur verdergezet.
Hiermee wordt nagestreefd om zowel intern als bij de instellingen te controleren of de
programma’s voor de aanlevering van de gegevens en de verwerking bij het BBF up to date
zijn.
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Terwijl in 2012 reeds testen werden uitgevoerd op de door acht instellingen aangeleverde
bestanden wordt in 2013 werk gemaakt van een procedure- en methodologisch handboek.
In het 1e trimester van 2013 zal dit bilateraal met Febelfin besproken worden wat dan eind
2e trimester tot een akkoord dient te leiden . Het procedure-en methodologisch handboek is
gepland voor eind 3e trimester. Tenslotte zullen in het 4e trimester de verificatietechnieken
verfijnd worden.
R1 THES 02. Elektronische raadpleging van de unieke bron Justitie (in functie van het beheer
van de faillissementsgelden). (lopende doelstelling)
Het deponeren van de faillissementsgelden bij de Deposito-en Consignatiekas is een
wettelijke verplichting (faillissementswet van 8 augustus 2012). Daar de Deposito-en
Consignatiekas momenteel geen zicht heeft op welke sommen zij in het kader van de
faillissementen juist dient te ontvangen wordt gestreefd deze gegevens te kunnen putten uit
een unieke bron bij de FOD Justitie .
Het algemeen auditrapport dd. 20 juli 2012 inzake de Deposito’s, Consignaties en Verzet
betekeningen toonde aan dat deze unieke bron voorhanden is bij de FOD Justitie.
De genomen contacten dienen verdergezet te worden in het eerste semester van 2013 om
een volwaardige integrale en efficiënte elektronische uitwisseling van gegevens uit te
werken en de implementatie te plannen. Bij het bereiken van deze doelstelling is de AATHES
sterk afhankelijk van de FOD Justitie.
In afwachting van de unieke bron Justitie volgt een KPI ‘Marktaandeel van de DCK inzake
faillissementen’ de verhouding tussen de procentuele evolutie van het aantal faillissementen
tijdens de betrokken periode en de procentuele evolutie van het totaal bedrag in beheer bij
de DCK stock t.o.v. 2004.

R2 : Informatie ter beschikking stellen
R2 THES.01. Verder uitwerken van het reeds opgestarte centrale dossierbeheer en
dossieropvolging (lopende doelstelling)

In 2013 worden de inspanningen verdergezet in het verfijnen van de interne applicaties
‘Indicateur’ en ‘Register’ en in het overleg met de dienst van de Voorzitter om tot een voor
de FOD toepasbaar systeem van transversale dossieropvolging
en elektronisch
dossierbeheer te komen.
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R2 THES.02.
doelstelling)

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

- De KPI’s % tijdige antwoorden op parlementaire vragen en % tijdige antwoorden op
kabinetsvragen worden in de AAThes in 2013 verder horizontaal opgevolgd. Voor beide
KPI’s is de na te streven target 95%.
- Teneinde de informatie -en standpuntdoorstroming vanuit geselecteerde fora en
vergaderingen maximaal te realiseren meet een KPI bij de deeladministratie Internationale
en Europese financiële aangelegenheden, het % van de deelname aan geselecteerde fora
en vergaderingen met als target een 100 % aanwezigheid..

R2 THES.03. Solidaire Borgstellingen (lopend project)
Dit project beoogt uiteindelijk via access on line de solidaire borgen (banken,
verzekeringsinstellingen en bepaalde daartoe gemachtigde beroepsverenigingen) toegang te
geven tot hun eigen solidaire borgstellingsdossiers, in beheer bij de centrale DCK. De
inproductiestelling van het nieuw informatica programma werd verschoven naar het 1e
trimester van 2013. Dit zal gebeuren wanneer alle bugs in dit programma zijn opgelost,
waarna een interne opleiding kan worden voorzien voor de medewerkers die dit nieuwe
programma moeten gebruiken.
Eens er een nieuw diensthoofd van de DCV zal aangesteld zijn en de nieuwe structuur zal zijn
uitgetekend, kan over gegaan worden tot een actualisering en de structuur van de dienst
Solidaire Borgstellingen en diens missie. In tussen tijd kan wel gepeild worden naar de
behoeften van de klanten van de dienst Solidaire Borgen en een raming gemaakt worden van
hetgeen dit op budgettair vlak voor de DCK zal inhouden. Tevens wordt in het eerste
semester een bevraging gedaan bij de financiële instellingen, klanten van de dienst solidaire
borgstellingen in het kader van het transversale thema tevredenheidsbevragingen van de
klanten.

R2 THES .04. Faillissementen (Lopend project)
Dit project vergroot de dienstverlening voor de externe partijen om informatie over de bij de
Deposito-en Consignatiekas gedeponeerde faillissementsgelden op een vlotte manier uit te
wisselen. Het deponeren van faillissementsgelden is een wettelijke verplichting die niet altijd
door alle in een faillissement betrokken partijen wordt nageleefd. Door het leveren van een
kwalitatieve invulling van dit wettelijke monopolie kan de DCK zijn positie versterken en de
betrokken partijen ertoe aanzetten om de faillissementsgelden de deponeren bij de DCK.
In 2013 wordt in het 1e trimester de it-applicatie geaccepteerd en de betalingen verricht via
BTM (batch transfert). Tevens worden daarna in het 2e trimester de vertegenwoordigers van
de curatoren uitgenodigd voor een demo en worden ze geconsulteerd met betrekking tot
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het concreet uitwisselen van informatie. In het 3e en 4e trimester komen de externe
interfaces aan bod, de communicatie en interne opleiding.

R3: Optimale financiering
R3.THES 01 . Modernisering Grootboek (lopend project)
De Dienst van de Grootboeken maakt binnen de AAThesaurie deel uit van de Administratie
van de Financiering van de Staat en de Financiële markten. De Dienst van de Grootboeken
beheert de inschrijvingen op naam. Elke investeerder kan zijn Belgische staatseffecten op
naam laten registreren bij de Dienst van de Grootboeken. Dat kan momenteel voor de
volgende soorten staatsleningen: eeuwigdurende schuld, lineaire obligaties,
schatkistcertificaten en staatsbons. Deze inschrijvingen op naam, die kunnen gebeuren ten
behoeve van zowel natuurlijke als rechtspersonen, betreffen leningen van de Belgische
federale staat. Het Grootboek voert de betaling uit van de rentetermijnen, alsook van de
terugbetaling van het kapitaal op de tussen- of eindvervaldag van de lening, volgens de
instructies gegeven door de titularis van de inschrijving op naam.

Terwijl in 2012 een begin werd gemaakt voor een flexibele web-based toepassing en de
online inschrijving gerealiseerd werd, wordt dit in 2013 vervolledigd met een betalingsluik.
Dit houdt ook het vervolg in van de modernisering van de dienst van de Grootboeken en de
overheveling van de bestaande gegevens in de nieuwe applicatie.
In het 1e trimester van 2013 worden de beheersregels gedefinieerd waarna de
programmering wordt verdergezet. Eind 2e trimester worden de acceptatietesten gepland
met een in productiestelling van de globale applicatie tegen eind 3e trimester. Het nodige
budget werd reeds vastgelegd in 2012.

R3. THES 02. Dematerialisatie ( lopend project)
Ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder
zal de Deposito- en Consignatiekas vanaf 1 januari 2015 in staat dienen te zijn om de
gelden afkomstig van de verkoop van de effecten waarvan de eigenaar niet opgedoken is en
de effecten die niet verkocht werden onder de vorm van een nominatieve inschrijving te
beheren en uit te keren aan de begunstigde die zich manifesteert.

In 2012 werd een projectleider aangeduid, een offerte bekomen in het kader van het
Rapiddev kadercontract en de nodige vastlegging gedaan voor een eerste fase van
functionele analyse. In 2013 zal dan in het 1e trimester de projectstructuur opgezet worden
en wordt een verder doorgedreven business analyse aangevat. In het 2e en 3e trimester
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wordt deze verdergezet door verder detailleren van de behoeften en wordt ook het
reglementaire kader (coördinatie van de aanpassingen) oppuntgesteld. In het 3e trimester
streeft men naar een aanvaarden van de analyse wat in principe en mits het nodige budget
in het 4e trimester dient te leiden tot het ontwikkelen van de nieuwe applicatie ,
ontwikkeling die in 2014 verder dient gezet te worden Het respecteren van die planning is
primordiaal teneinde klaar te zijn voor begin 2015.

De nodige middelen voor het verrichten van de analyse werden bekomen onder Coperfin
2012A en deze voor het verderzetten van dit project teneinde een werkbaar programma te
hebben tegen 1 januari 2015, worden begroot onder Coperfin 2013 type B2.

R3.THES.03. Pandora – slapende tegoeden. (lopend project)

Gezien de stabilisatie van de IT-applicatie “slapende tegoeden” in 2012 niet afgewerkt werd,
dient deze in 2013 voortgezet te worden. In het eerste semester worden 4 opleveringen
voorzien: op 20 februari 2013 worden de huidige gegevens opnieuw opgeladen in acceptatie.
In deze nieuwe versie werden volgende aanpassingen aangebracht: het dataschema (XSD)
werd verbeterd en verstrengd, onterecht gekoppelde dossiers worden uit elkaar gehaald, de
dienst zal rijksregisternummers kunnen toevoegen en wijzigen, er zal betaald kunnen worden
op buitenlandse rekeningen en het zal mogelijk worden om dossiers gedeeltelijk en/of aan
verschillende personen te betalen. Na een testperiode zal een volgende versie van de
applicatie dienen aangeleverd te worden op 20 maart 2013 met daarin de mogelijkheid om
via de applicatie de aangifte van de roerende voorheffing te genereren. Na een nieuwe
testperiode zal een volgende versie op 22 april 2013 afgeleverd dienen te worden met daarin
alle aanpassingen betreffende het fiscale luik (op basis van de huidige wetgeving) en de
boekhoudkundige reconciliatie van de gegevens met de ontvangen sommen. Uiteindelijk is
de streefdatum voor de finale versie 21 mei 2013.
Naar aanleiding van een aantal wettelijke verplichtingen moeten de functionaliteiten van de
applicatie Pandora in 2013 verder uitgebreid worden. Het gaat onder andere over de
aanpassing van de applicatie aan de wettelijk voorziene mogelijkheid om opzoekingen te
verrichten op naam van derden. Daarnaast voorziet de wetgeving in de overdracht van
slapende kluizen en effecten. Om deze overdracht mogelijk te maken dienen er eveneens
verschillende aanpassingen te gebeuren. Er zullen bovendien nog een aantal uitbreidingen
moeten gebeuren die de DCK moeten toelaten aan alle wettelijk opgelegde (en steeds
evoluerende) verplichtingen te voldoen betreffende slapende tegoeden in het algemeen
(onder andere op fiscaal vlak). Er werd een Business case voorzien voor deze
functionaliteiten en het nodige budget werd gevraagd (Coperfin 2013 type B2).
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R3.THES.04. Realiseren van het jaarlijkse financieringsplan (lopende doelstelling).

Zowel de korte- als de middellange en lange termijnfinanciering zullen in nauwe
samenwerking met de strategische beleidscel van de Minister van Financiën continu worden
opgevolgd .
Een KPI meet maandelijks de realisering van deze doelstelling
In 2013 wordt een politiek van “frontloading” toegepast zoals gebruikelijk tijdens de vorige
jaren bij het schuldbeheer. Frontloading leidt ertoe dat in het jaar voorzichtigheidshalve
kasoverschotten opgebouwd worden die de beoogde bovengrens benaderen. Zo werd in
2012 deze anticiperende strategie nog versterkt door de onzekerheid omtrent de
bijkomende kapitaalbehoefte van een door de Staat gewaarborgde financiële instelling, en
de al dan niet terugstorting aan de Federale Overheid vóór het einde van het jaar van
financiële steun aan banken in moeilijkheden. Het financieringsplan werd in 2012 tot twee
maal toe (in juni en september) verhoogd, teneinde rekening te houden met voornoemde
onzekerheden. Finaal werd deze strategie met succes bekroond. Per einde jaar, kon het
overschottensaldo laag gehouden worden, omdat de korte termijnfinanciering danig
goedkoop was en zelfs aan een “negatieve kost” kon gerealiseerd worden.
R3 THES.05. Opvolgen van de positie van de Belgische Schuld op de internationale markt
(lopende doelstelling).
Twee KPI’s geven maandelijks een signaalfunctie over de richting waarin en de mate waarop
de Belgische rente evolueert :



een KPI die de Asset Swap spread van de 10 jaar OLO vergelijkt met de Duitse Bund op 10
jaar



een KPI die de die de Asset Swap spread van de 10 jaar OLO vergelijkt met deze van onze
belangrijkste economische partners.

Het betreft spiegel-KPI’s waarop de administratie geen eigenlijke invloed heeft maar die als
informatiebron bijzonder nuttig zijn.

R3 THES.06 .Naleven van de maximumlimiet van de thesaurieplaatsingen (lopende
doelstelling)
Een KPI meet de naleving van vooraf maandelijks bepaalde targets van thesaurieplaatsingen
aldus kan bepaald worden of er niet teveel ontleend werd aan een hoge rente, bedrag dat
dan vervolgens moet geplaatst worden tegen een lagere rente.
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R3 THES.07 .Opvolgen rentabiliteit van de commerciële uitgiften van de Koninklijke Munt van
België (KMB) ( lopende doelstelling):
de opvolging gebeurt door het beheerscomité van de KMB bij de goedkeuring van de
analytische boekhouding van het betrokken jaar .
R3 THES.08. Respecteren van het muntslagprogramma beslist door de minister van Financiën
(lopende doelstelling): deze doelstelling wordt tevens in het beheerscomité van de KMB
maandelijks opgevolgd op basis van een Exceltabel per denominatie.
Mits goedkeuring van het marketingplan door de Minister wordt in het eerste trimester van
2013 de uitgifte beoogd van een FDC( Fleur De Coin) set voor 2013, een 10 euro zilverstuk en
een 5O euro goudstuk, beiden met als thema ‘Hugo Claus’. In het 2 en 3e trimester zullen
dan de uitgiften volgen van eurostukken met als thema ‘de Ronde van Vlaanderen’ en ‘het
20jarig overlijden van koning Boudewijn’. In het 4e trimester volgen dan ook nog eurostukken
over de thema’s ‘75 jarig bestaan van het Koninklijk Meteorologisch Instituut’, ’75 jaar
Robbedoes’, ‘Koningin Fabiola’ en een Prooflike set 2013
R3 THES.09. De terugvorderingen activeren binnen de 3 maand (lopende doelstelling).
Een KPI meet maandelijks het aantal dossiers dat inzake wedden en kinderbijslagen niet werd
geactiveerd binnen de 3maand, het doel is binnen een bepaalde target van 250 dossiers te
blijven.
R3 THES.10. Het beperken van de verhouding tussen de nieuwe schuld en de budgettaire last
per instelling .
P&O stafdiensten dienen ertoe aangezet te worden hun cijfers inzake te betalen wedden en
kinderbijslagen tijdig en correct over te maken. Negatieve herberekeningen waarbij de CDVU
moet overgaan tot terugvordering van bedragen is een zwaar proces en is ook voor de
ambtenaar niet aangenaam.
Een KPI meet maandelijks de verhouding tussen de teveel doorgestorte bedragen inzake
wedden en kinderbijslag aan het personeel van de instellingen en de werkelijke budgettaire
last, deze verhouding dient idealiter kleiner te zijn dan 2,5%.

K1: Goede regelgeving
K1 THES.01. Versterken van de financiële regulering (lopende doelstelling)
De AAThes neemt ook in 2013 deel aan een hele reeks van federale en Europese initiatieven
om financiële regulering te scheppen of aan te passen in een aantal domeinen: de
omzettingsregeling van effecten aan toonder in gedematerialiseerde en nominatieve
effecten, de bankenheffing, bepaalde crisismaatregelen, het Europees stabiliteitsprogramma,
de antiwitwaswetgeving, de financiële embargo’s.
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In het bijzonder zal verder met de NBB deelgenomen worden aan de onderhandelingen
binnen de Europese Raad over de hervorming van de Capital Requirements Directive om de
financiële regulering en het toezicht op de banken grondig te hervormen en te versterken.
De AAThes volgt actief de ontwikkelingen op het vlak van de Banking Union.
Er wordt samen met de NBB actief deelgenomen aan de Europese onderhandelingen
betreffende het voorstel van Richtlijn Recovery and Resolution of credit institutions. Op
federaal vlak is er het initiatief om een nationale resolutieautoriteit op te richten.
In de loop van 2013 plant de Europese Commissie een aantal wetgevende initiatieven. Hier
zal de Thesaurie ook deelnemen aan de onderhandelingen en de verdere opvolging.

I1: Kennisbeheer
I1 THES.01.Samenwerken in het transversale project ‘kennisbeheer’ van P&O (lopende
doelstelling).
Het is de bedoeling dat de leidinggevenden tijd, ruimte en een draagvlak scheppen om
actief en betrokken mee te werken aan de kennisoverdracht.
Het project ‘Missie Kritieke functie’ van de stafdienst P&O waaraan een bijdrage wordt
geleverd zal tevens voor de kritieke functies bij de AAThes duidelijk maken waar de
kennisoverdracht prioritair en dringend is. Hierbij wordt de methodologische aanpak van
P&O gevolgd. Tegen juni zouden alle functies die kritiek zijn moeten geïdentificeerd zijn en
het doel is dat alle houders van een kritieke functie een kennisoverdracht opstarten tegen
het einde van 2013.

SD2 Onz e efficiëntie – en dus de i nzet en productiviteit van onze beschikbare
middel en sterk ver hogen.

P1: HRM
De personeelscyclus zal vanaf 2013 geïntegreerd worden in de beheerscyclus. De
evaluatievergaderingen op N1 vlak zullen de personeelsproblematiek als een vast onderdeel
van de agenda behandelen.
De hieronder opgenomen doelstellingen kaderen hierin en worden of werden reeds
geïnitieerd, functioneel aangestuurd en gepland door de stafdienst P&O. De AAThes zal er
loyaal aan meewerken .
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P1 THES.01.Opstart ontwikkelcirkels (lopende doelstelling).
De ontwikkelcirkels zijn een instrument voor performantie- en competentiebeheer, via
gesprekken (dialoog) tussen functionele chef en medewerker, met de nadruk op coaching in
een dynamisch proces.
In 2013 beoogt men tegen 30 september alle ontwikkelcirkels bij de AAThes opgestart te
hebben.
P1 THES. 02. Gerichte werving (lopende doelstelling)
Ook dit is een doelstelling waarbij de AAThes (groten)deels afhankelijk is van de Stafdienst
P&O.de methodologie wordt via de stafdienst P&O aangereikt en de werving wordt geënt
op de materies die behandeld worden bij de Thesaurie; het bevorderingsplan is permanent
gericht op de functies die bij de Thesaurie bestaan.
P1 THES. 03.Actualiseren functieprofielen (lopende doelstelling)
Het is een continue taak om de functiecartografie up te daten teneinde het loopbaanpad uit
te werken en gerichte werving te realiseren en een functieorganogram te kunnen opstellen.
P1 THES. 04. Opleidingsaanbod en opleidingsplannen (lopende doelstelling)
De AAThes beoogt een maximale realisatie van het opleidingsplan.
In de loop van het derde trimester van 2013 zullen de opleidingsbehoeften voor 2014
ingezameld teneinde een plan voor 2014 op te maken.
P1 THES 05. Werklastmeting (nieuwe doelstelling)
Ook bij de AAThes zal in 2013 onderzocht worden welke processen zich lenen tot een
werklastmeting. En dit volgens de door de stafdiensten aangereikte methodologie In het 1e
trimester zal verder gegaan worden met het meten van de werklast in de dienst van de
slapende rekeningen.

P1 THES. 06. Acties uit de tevredenheidsenquête. (nieuwe doelstelling)

De AAThes werkt met een actieplan om tegemoet te komen aan de reacties op de
tevredenheidsenquête van de FOD P&O : de bijzonderste acties zijn:
-de oplijsting van de kritieke functies in het 1e semester (zie ook hiervoor bij doelstelling
‘samenwerken in het transversale project kennisbeheer’)
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-het onthaal en de coaching van nieuwelingen : een onthaalprogramma wordt opgemaakt in
het 1e trimester.
-de organisatie van de middagen van de Thesaurie, een tweemaandelijkse
communicatieactie waar de gelegenheid geschapen wordt meer te vernemen over bepaalde
zowel P&O evoluties als concrete projecten of ook nog reorganisaties bij de diensten van de
AAThes.
-gedurende 2013 wordt er ook gewerkt aan de sensibilisering van het middle management
en hun rol als leidinggevende.
P1 THES. 07. Absenteïsme (nieuwe doelstelling)
In de algemene administraties van de AAThes zullen op basis van de ontvangen cijfers van
P&O de nodige acties ondernomen worden in de verschillende administraties en entiteiten
met trimestriële rapportering op N1 niveau.

P2: Bedrijfsprocessen
P2 THES.01.BPM is in uitrol ( strategische meerjarendoelstelling)
Alle processen van de AAThes moeten in kaart worden gebracht (gemodelleerd) en
vervolgens geoptimaliseerd, actief beheerd en waar mogelijk geautomatiseerd’ en
opgenomen worden in een procesboek met inachtneming van het geconsolideerde
processchema van de FOD Financiën .
In 2013 volgen we de strategische doelstellingen van SCC-BPM van de FOD Financiën
geformuleerd in de nota aan DIRCOM van 19 december 2012 om mee te werken via het
BPM-Platform aan:
-

het actiepunt ‘Zorgen voor een beperkte globale procesmap – streven naar transversale
en opvolgbare processen’

-

het samenvoegen van processen vanuit het end-to-end principe op N1-niveau.
SMART procesdoelstellingen en procesindicatoren ontwikkelen

-

de in 2012 geselecteerde processen voor AAThes te finaliseren in Aris volgens het
vooropgezette schema van de Boordtabel van de Minister. De streefdatum hiervoor is
01.01.2015. maar er dient ook rekening gehouden te worden met de timing van
PROJECTMASTER- SCC-PMO en dit in overleg met de projectleiders die hun doelstellingen
moeten bereiken volgens de hierna beschreven timing :
•

in het 1° trimester worden de AS IS processen die aan bod komen in de projecten
Integratie DCV in FEDCOM en Falingen tot op niveau 3 beschreven. Ook voor de
processen in het project Pandora wordt de AS IS beschrijving tot op niveau 3
aangevat in het 1e trimester. Vervolgens dienen ook de werkprocedures (niveau 4 in
de BPM methodologie) gerealiseerd te worden alsook de TO BE beschrijvingen.
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•
•
•

In het 2e trimester komt ook het BBF (Bijzonder Beschermingsfonds) verder aan de
beurt. Hier dient de beschrijving tot op niveau 4 gerealiseerd te worden.
In het 3e trimester wordt de flowchart van het project - Modernisering van de
Grootboeken aangepakt, wat eind 4e trimester tot een gevalideerd resultaat op
niveau 3 en 4 zou dienen te leiden.
In het 4e trimester komen tenslotte de procesbeschrijvingen van de projecten
‘Omvorming van het Muntfonds tot ADBA’ en ‘Solidaire borgstellingen’ aan bod.

P2 THES.02. Globaal Business Continuity plan (nieuw strategisch meerjarenproject)
Dit project beoogt de opstelling van een Globaal Business Continuity Plan voor de Algemene
Administratie van de Thesaurie. Hiermee zullen verschillende risico’s afgedekt worden en zal
er een draaiboek beschikbaar zijn op het ogenblik dat er zich een incident voordoet. De
uitvoering van dit project is gespreid over 5 jaar, met aanvang in 2012.
In 2012 werden de werkzaamheden gepland in 4 fasen: de eerste fase (opstartfase) van 1
januari tot en met 31 maart betrof de samenstelling van een Task Force bestaande uit de
projectleider en de afgevaardigden uit de verschillende operationele en ondersteunende
diensten.
In de tweede fase van 1 april tot en met 30 juni, diende er binnen de Task Force nagegaan
worden wat er tot op dat tijdstip reeds binnen elke dienst en afdeling rond
crisismanagement gedaan werd. Dit diende te resulteren in een inventaris van alle
initiatieven en concrete actieplannen. Op basis hiervan zou er dan besloten worden wat er
nog diende te gebeuren per dienst en hoe de globale coördinatie kon gebeuren.
Vervolgens was er in de derde fase, van 1 juli tot en met 30 september, het voornemen om
een theoretisch kader ter beschikking te stellen. Dit kader diende zich te baseren op
internationale normen en standaarden voor Business Continuity Management. Dit
theoretisch kader kon dan de nodige leidraad bieden voor de coördinatie en de concrete
aanpak binnen de diensten en afdelingen.
De vierde fase, die gepland was van 1 oktober tot en met 31 december, wou een eerste
afstemming realiseren tussen het theoretisch kader en de concrete werking van de diensten
en afdelingen.
De eerste fase (opstartfase) in de planning van 2012 werd volledig gerealiseerd. De Task
Force kwam een eerste keer samen in het 2e trimester en deed een eerste bespreking van de
problematiek. Op dat ogenblik wenste de projectleider niet verder betrokken te blijven bij
het project. Het gevolg was dat de geplande werkzaamheden van de tweede, derde en
vierde fase van 2012 niet hebben plaatsgevonden. Eind januari 2013 werd formeel het
initiatief genomen tot het aanduiden van een nieuwe projectleider. Wel wordt vastgesteld
dat het moeilijk is een geschikte en competente projectleider te vinden wat gesignaleerd
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werd op het niveau van de Voorzitter. Ten gevolge is er een noodzaak om te kunnen beroep
doen op een nieuwe aangeworven werkkracht voor de projectleiding en worden de fasen 2 ,
3 en 4 van 2012 gepland in 2013.

P2 THES.O3. Beveiliging van de gebouwen van de Koninklijke Munt van België (lopende
doelstelling).
De Koninklijke Munt van België betrekt het gebouw Pachécolaan 32, 1000 Brussel welk ter
beschikking is gesteld door de federale staat. Momenteel is de beveiliging niet meer
aangepast aan de feitelijke en wettelijke noden. Teneinde de risico’s van diefstal en
regelmatige stopzetting van de werkprocessen wegens gebrek aan bewaking te beheersen
dient een optimale beveiliging van de gebouwen van de KMB voorzien te worden.

Er zal bij de KMB een interne veiligheidsdienst worden georganiseerd. Hiervoor zullen
minstens 2 personeelsleden worden aangetrokken die beschikken over de certificatie van de
FOD Binnenlands zaken in het kader van de wet 'Tobback' of die bereid zijn de opleiding te
volgen om de rol van beveiligingsagent op te nemen.

Het beheerscomité van de KMB heeft erop aangedrongen dat een derde personeelslid, die
de taak reeds uitoefent, wordt aangespoord om bedoelde opleiding te volgen.

P2 THES.04. Bijzondere inspanning inzake boekhouding van de Koninklijke munt van België.
(lopende doelstelling)
De boekhoudingsafdeling van de KMB levert vanaf 2012 een bijzondere inspanning om de
structurele problematiek van de achterstand in te halen; deze doelstelling wordt maandelijks
gemonitord door het beheerscomité van de KMB.
Terwijl in 2012 enkel het jaar 2009 kon ingehaald worden zal in het 1e trimester van 2013 het
boekjaar 2010 afgewerkt worden, , in het 2e trimester het boekjaar 2011 respectievelijk voor
te leggen aan het Beheerscomité van de KMB op 30 september en 30 november.
P2 THES.05 . Automatisering dienst Vooruitzichten (lopend project)
In 2012 werd het realiseren van de maandelijkse schatkisttoestand (MST) vanuit het
perspectief van de nieuwe boekhoudwetgeving beoogd. Heel wat voorbereidend werk werd
hiervoor gerealiseerd.
In 2013 dienen in het eerste trimester nog een aantal producten van het 4e trimester van
2012 opgeleverd te worden (maart 2013). Verder wordt in 2013 wat betreft de MST het
inlopen van de achterstand beoogd. Concreet betekent dit de opmaak van de MST
betreffende de kasverrichtingen met betrekking tot de begrotingsjaren 2011 en 2012.
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Tijdens het eerste semester van 2013 wordt bij FOD B&B gewerkt aan een nieuwe
rapportering die, naast de wettelijke te voorziene rapporteringen en deze bestemd voor de
macro-economische dienst van de begroting, ook aangepaste rapporteringen voorziet die
een belangrijke input vormen voor het realiseren van de MST. Een timing voor het opleveren
van die rapporteringen, én bij uitbreiding voor het beëindigen van het project, is afhankelijk
van de vooruitgang van de werkzaamheden bij de FOD B&B.

P2 THES.06. Vervanging IT systeem Tradix (lopend project)

Een vervanging van het IT-systeem Tradix dat de basis vormt voor het dagelijkse beheer van
de openbare schuld door een ander systeem drong zich in 2011 op om de continuïteit van
het schuldbeheer te verzekeren. Activiteiten die gevat worden door het huidige systeem zijn
de uitgifte van nieuwe schuld, het dagelijkse kasbeheer, de opstelling van de kastoestand,
het risicobeheer van de overheidsschuld (marktrisico, kredietrisico), de betalingen door de
backoffice, de boekhouding van de overheidsschuld (FEDCOM) en alle rapporteringen die
verbonden zijn aan de overheidsschuld. Het betreft een meerjarenproject opgestart in 2011
waarbij, na een interne analyse en een reeks workshops met mogelijke leveranciers, een
lastenkohier werd opgemaakt en uiteindelijk een openbare aanbesteding gelanceerd werd.
In 2012 werd de Ierse firma FTI Star na de voltooiing van de hele procedure als leverancier
geselecteerd. De invoering van het nieuwe systeem werd in 2012 aangevat en loopt verder in
2013. Doel is heel het project afgerond te hebben in september 2013. Gezien er enige
vertraging werd opgelopen en er kans bestaat dat het project tegen dan niet is gedaan, werd
een verlenging van de Tradix-licentie tot december 2013 gevraagd.
Het systeem FTI Star is eind 2012 met succes geïnstalleerd op een server van het Agentschap
van de Schuld.
De werkzaamheden in 2013 zijn als volgt gepland:
•

•

•

In het 1e trimester vinden er een reeks analyses plaats met de consultants van FTI die
moeten uitmonden in specifieke ontwikkelingen (o.a. kasbeheer, collateral management …).
Verder vindt er een eerste migratie plaats van de data uit het oude systeem naar het nieuwe
systeem. Een eerste reeks opleidingen vindt plaats bestemd voor de afdelingen middleoffice,
systemen en backoffice. Na die opleiding zouden de deelnemers eraan in staat moeten zijn
contracten en tegenpartijen in FTI Star te definiëren. Een eerste analyse van de boekhouding
wordt gestart.
In het 2e trimester wordt de data-migratie verder gezet en afgerond. De opleiding in deze
periode betreft in de eerste plaats de boekhouding en de configuratie ervan. De analyse en
de ontwikkeling van specifieke ontwikkelingen wordt verder gezet. In de tweede plaats
worden de frontoffice en de middleoffice getraind in het gebruik en het onderhoud van
marktdata en in de invoering van zekere financiële contracten. De backoffice wordt op haar
beurt geleerd hoe het betalingsverkeer verloopt in FTI Star. Tot slot, komt de boekhouding
aan bod voor een opleiding in de opstelling van boekhoudkundige schrifturen.
In het 3e trimester zullen het oude systeem naast het nieuwe systeem parallel werken. Het
doel is een definitieve overstap te maken van het oude naar het nieuwe eind september
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2013. Het derde trimester kent nog een reeks opleiding vooral bestemd voor de middleoffice
(scenario-analyse, krediet- en marktrisico).
P2 THES.07. Dagelijkse invoer in FEDCOM-SAP van de boekhouding van de federale schuld
(lopend project)
Momenteel worden de automatische en manuele schrifturen betreffende de verrichtingen
van de Schuld één keer per maand ingebracht in FEDCOM. Het doel van dit project is een
dagelijkse invoer in FEDCOM-SAP van zowel de automatische als de manuele verrichtingen
(verbeteringen en bepaalde bijzondere verrichtingen) .
De nodige licenties zijn door FEDCOM (FOD B&B) voorzien zonder kost voor de Dienst van de
schuld.
Het project dient in nauw overleg met het project THES 0596 "Vervanging van Tradix-systeem
door FTI Star" uitgevoerd te worden.
De doorlooptijd werd initieel geraamd op 15 maanden (go-live 01/01/2013). De huidige
doelstelling is eerder om begin oktober 2013 (zijnde de tijdsplanning voor de implementatie
van FTI Star) de boekhouding van de Schuld rechtstreeks in Fedcom-SAP te kunnen
realiseren.

P2 THES.08.

Operationalisering Coperfinprojecten IEFA, FMD, Betalingsgeschillen. (on hold)

In 2013 beoogt men de Coperfinprojecten aangaande IEFA en FMD waarvan de
implementatie voorbereid werd in het transversale 'Opera' programma en die zowel qua
organisatie, processen en procedures de facto (via functionele hergroepering sinds
september 2004) uitgevoerd zijn en in afwachting van de kanteling van de functies
geblokkeerd werden, volledig te operationaliseren. Het operationaliseren van het
Coperfinproject betalingsgeschillen zal echter bij de AAThes niet volledig meer kunnen
gebeuren gezien reeds begin 2013 de onderafdeling belastingteruggaven opgenomen
wordt in het Nationaal Inningscentrum van de AAI&I. De geschillen op wedden, pensioenen
en de sector werken blijven voorlopig functioneren bij de AAThes in afwachting van verdere
beleidsbeslissingen.
P2 THES.09. Integratie DCV in FEDCOM (lopend project)
In 2012 werden de nodige afspraken en een begin van uitvoering gemaakt voor een
integratie van de boekhouding van de DCV in Fedcom/SAP. In het eerste trimester van 2013
worden de processen en procedures gevalideerd, de invoering in het SAP systeem getest en
in productie gesteld. Opleiding en communicatie hierrond in de dienst zelf worden
verdergezet. In het 2e trimester wordt het wetgevende luik bekeken alsook de ontwikkeling
van een KPI. Het beheer van de boekhouding, het reglementaire en organisationele luik
dienen operationeel te zijn tegen 1 januari 2014.
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P2 THES.10. Omschakeling van het Muntfonds naar een Administratieve Dienst met
Boekhoudkundige Autonomie (ADBA).(lopend project)

De omschakeling beperkt zich hier tot een reglementaire aanpassing qua benaming en het
werken via een nieuwe boekhoudkundige applicatie gezien het Muntfonds reeds een dienst
met afzonderlijk beheer is. Terwijl in 2012 het project volgens de methodologie uitgewerkt
werd maar nog niet concreet gestart was, zal in het 1e trimester van 2013 gewerkt worden
aan de procedure overheidsopdracht (aankoop van een boekhoudprogramma) en in het 2e
trimester dient de procedure wetgeving gestart te zijn om in de loop van het laatste
trimester van 2013 een in het parlement gestemde wet te bekomen. Het gekozen
boekhoudprogramma dient getest te worden om dan geaccepteerd te worden om uiterlijk
op 1 januari 2014 in productie te gaan. Ondertussen wordt in het 4e trimester gewerkt aan de
BPM notatie van de werkprocessen en procedures.

P2 THES.11. Onderhoud bestaande loonmotoren (nieuwe doelstelling)

Gezien de Ministerraad van 30 november 2012 besliste dat de nieuwe loonmotor (eHR
project) pas op 1 januari 2017 dient operationeel te zijn dienen absoluut de bestaande
toepassingen onderhouden te worden dit om de continuïteit van de uitbetalingen van de
wedden , pensioenen en kinderbijslagen te waarborgen. In 2013 zullen niet alleen drie
vroegere programmeurs terug keren uit de Stafdienst ICT (T1) maar dient tevens voorzien te
worden in de kennisoverdracht door de programmeurs die de pensioenleeftijd naderen en
waarvoor dringend doublures dienen voorzien te worden. De nodige ICT budgetten dienen
bekomen te worden via een kadercontract zo er geen nieuwe VTE’s beschikbaar worden
gesteld vanuit elders in de FOD of vanuit de federale overheid.

P3: Meting en opvolging
P3 THES .01. Interne controlesysteem COSO op te starten in de Thesaurie (lopende
doelstelling).
Deze doelstelling kadert in het streven naar een interne globale beheersing en risicogericht
denken en handelen in de organisatie volgens BRICS: Building a Reliable Internal Control
System met een stapsgewijze aanpak en opvolgbare voortgang.

•
•

In 2012 werd voornamelijk gewerkt rond de maturiteitsmatrix en werden de volgende acties
ondernomen:
de workflow van de input van de KPI's in kader van beheerscontrole in AATHES werd
gecheckt op de betrouwbaarheid van gegevens (T2- 2012) op vraag van stafdienst B&B ;
een check werd uitgevoerd naar eventuele onverenigbaarheden in de rollen voor FEDCOM in
AATHES op vraag van de stafdienst B&B (T3- 2012);
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•

een update werd verschaft van de bestaande IC-structuren in AATHES op vraag van de
stafdienst B&B (T4- 2012).
Het verdere plan van aanpak van IC is voor 2013 een uniform systeem toe te passen met
nieuwe controlemaatregelen voor de kernprocessen. Voor de Thesaurie betekent dit : een
geïntegreerde aanpak van een risico - analyse verder uitwerken in de beschrijving van de
processen en dit volgens de methodologie IC in samenspraak met SCC/BPM volgens de
timing van OCC/PMO met als resultaat geformuleerde controlemaatregel(en). Hierover
wordt telkens viermaandelijkse gerapporteerd in DIRCOM.
Tijdens het eerste trimester wordt de top 5 van de frauderisico’s opgemaakt.
Vanaf het 2e trimester tot en met het vierde trimester gebeurt de risico - analyse en het
bepalen van de controlemaatregelen van de processen’ Integratie DCV in FEDCOM’
,’FALINGEN’, ‘PANDORA’(slapende rekeningen)en ‘BBF’( Bijzonder Beschermingsfonds).
P3 THES. 02. Integratie van de personeels-en budgettaire cyclus in de beheerscyclus (nieuw
project)
De beheerscyclus die reeds sinds 2011 volledig wordt uitgevoerd bij de AAThes wordt thans
in 2013 verrijkt met de integratie van personeels-en budgettaire elementen. De
randvoorwaarden en thema’s voor 2014, het advies van de IF voor het personeelsplan van
het lopend jaar 2013, de elementen uit de begrotingscontrole van het voorjaar zijn allen
nuttige input in het eerste trimester op het voorjaarsseminarie van de AG van de AAT. In het
tweede trimester zal de Inkoopgroepverantwoordelijke de richtlijnen van B&B omzetten
volgens een kalender in concrete voorstellen. In het derde trimester wordt dan het voorlopig
personeelsplan opgesteld voor 2014 terwijl er op het vlak van de begrotingswerkzaamheden
een vergelijkingsronde plaatsheeft tussen de stafdienst B&B en de AAThes.In het 4e trimester
tenslotte zullen de beslissingen van het begrotingsconclaaf vertaald worden in de
deelbegrotingen en zal er ook een validatie zijn van het personeelsplan 2014. Al deze en
andere verwante elementen zullen
behandeld worden in de
team-, en
evaluatievergaderingen en op de strategische seminaries van de AAThes.
P3 THES. 03. Interne benchmarking (nieuwe doelstelling)
In een eerste fase zal de AAThes zich informeren over de concrete verwachtingen inzake
benchmarking, alsook over de te hanteren aanpak en methodologie (T1/2013).
In een tweede fase zal de AAThes onderzoeken of die aanpak en methodologie binnen de
AAThes al dan niet toegepast kunnen worden. Men dacht aan een benchmarking voor de
Agentschappen van de DCK, maar dit moet naderhand geverifieerd worden (T2/2013). Een
moeilijkheid hierbij is dat de Agentschappen administratief van de AAPD afhankelijk zijn.
In functie van het resultaat van de aftoetsing, zullen vervolgens de voorbereidende
activiteiten gerealiseerd worden (concrete scope van de benchmarking, ontwikkelen van de
maatstaven, inzamelen van de gegevens, ...) (T3/2013).
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Op basis van de ingezamelde resultaten, zal men dan tot het zoeken van de oorzaken van de
afwijkingen kunnen overgaan en zodoende de best practices kunnen identificeren. (T4/2013).

SD3 Ons niveau v an dienstverlening sterk v erbeteren

K2: Multikanaaldiensten
K2 THES.01. Installeren van een overlegplatform (matrix-model) met MKDV (lopende
doelstelling)
Door in matrixmodel samen te werken met MKDV kan de communicatie efficiënter verlopen.
Daarnaast neemt de communicatieverantwoordelijke van de AAThes deel aan het
tweemaandelijks communicatieoverleg georganiseerd door SCC.
De permanentie en doublure voor de behandeling van informatievragen die ofwel
rechtstreeks ofwel via het Callcenter overgemaakt worden, zullen in het 1e trimester
georganiseerd worden (taken van de informatieambtenaar).
In het kader van het klachtenmanagement worden tevens 2 contactpersonen aangeduid die
de klachten overgemaakt door de centrale klachtencoördinator zullen behandelen binnen
een bepaalde termijn.
K2 THES.02. Deelname aan het permanent overlegplatform over financiële markten en
diensten (lopende doelstelling)

Dit platform onder auspiciën van de minister van Financiën- voorzien in de beleidsnotadiende in 2012 in een eerste fase een SWOT analyse te maken van de Belgische financiële
sector. Uit deze analyse dienden actiepunten gedistilleerd worden zodat in de periode 20122017 volgens een op te maken planning hieraan kan gewerkt worden in continu wederzijds
overleg van de deelnemers aan dit platform dit met het oog op de modernisering van het
Belgische financiële landschap ten voordele van de ondersteuning van de reële economie. Er
wordt hier in 2013 gewacht op een verder initiatief vanuit de beleidscel.

K2 THES.03. Samenwerking met federale, Europese en internationale instanties (lopende
doelstelling).

De AAThes zal in het kader van haar vertegenwoordigingsopdrachten voor de Minister van
Financiën, de BE inbreng vrijwaren in de periode 2012-2017: bijvoorbeeld



bij federale instanties : o.a. Finexpo , een comité dat advies uitbrengt over de aanvragen
van financiële steun aan de export.
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bij internationale instanties : o.a. IMF, Wereldbankgroep en regionale
ontwikkelingsbanken, de Europese Investeringsbank, de G4 landen
het instellen van financiële raden bij specifieke Belgische ambassades

K3: Rechtszekerheid en privacy
K3 THES. 01. Uitwerken van een strategie rond rechtszekerheid en privacy (in samenwerking
met de diensten van de Voorzitter (lopende doelstelling).
De AAT zal in 2013 verder deelnemen aan de werkgroep met betrekking tot de
rechtszekerheid van de burger en de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer (privacy)
bij de dienst van de Voorzitter. De problematiek van Identity en Access Management,
Privacy en Business Security is bij 1 aanspreekpunt binnen de Thesaurie gecentraliseerd.

K3 THES.02. de certificaten van deposito’s worden afgeleverd binnen de drie dagen (lopende
doelstelling)
Deze doelstelling wordt eveneens maandelijks gevolgd door en KPI (target : maximum 7%
voor certificaten afgeleverd buiten de termijn van drie dagen). Er wordt in 2013 ingegaan op
de aanbeveling 34 uit het auditrapport van 20 juli 2013(Algemene Audit van de dienst
Deposito’s, Consignaties en verzet betekeningen van de Algemene Administratie van de
Thesaurie). Om een volledig beeld te hebben van de verwerking van borgtochten en
consignaties dienen , de solidaire borgtochten en de buitendienstconsignaties evenals de
behandelingstermijn van de vrijgaven in de berekeningsbasis van de KPI opgenomen te
worden

I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
I2 THES.01. Reorganiseren Administratie van de Betalingen. (lopend project)
Dit organisatieproject werd in 2012 on hold gezet gezien de beleidsbeslissingen inzake
overgaan van de betalingen van wedden, kinderbijslag en pensioenen naar andere
overheidsinstellingen niet gerealiseerd werden. De behandeling van de geschillen aangaande
de belastingteruggaven door het Nationaal Inningscentrum van de Algemene Administratie
van Inning en Invordering is voorzien voor het 1e trimester 2013. De wedden-, kinderbijslagen pensioenengeschillen blijven vooralsnog bij de administratie van de betalingen.
De pensioenbetalingen worden in het 1e trimester naar aanleiding van de begrotingscontrole
behandeld. De modaliteiten van een transfert naar PDos zullen besproken worden.
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De sector wedden en kinderbijslagen blijft in 2013 bij de AAThes. Er dient geïnvesteerd te
worden in het onderhoud van de bestaande loonmotor en voorzien te worden in voldoende
COBOL programmeurs. De nodige ICT budgetten worden hiervoor voorzien in Coperfin (zie
hiervoor SD1/P2-THES 11).

I2 THES. 02. Operationaliseren diensten 0perationele Coördinatie en Communicatie (OCC) ,
Operationele expertise en Ondersteuning (OEO), Dienst Administrateur-generaal (DAG)
(lopend project én doelstelling)
In maart 2012 gebeurde de functionele hergroepering van de algemene diensten van de
administrateur-generaal (OCC, OEO en DAG).In 2013 zal gewerkt worden aan de verdere
operationalisering.
•

OCC: Reeds in 2011 werd in het kader van het verruimde project ’ uitbouwen van een
operationele PMO-structuur’ de dienst Operationele coördinatie en communicatie
voorbereid. Dit project maakt deel uit van een transversaal programma waarbij op het
niveau van de Voorzitter een Stafdienst Strategische Coördinatie en Communicatie
ingericht wordt. De product- en werkplanning wordt dan ook afgestemd op deze van het
inrichten van de SCC en strekt zich uit in de tijd tot 30 juni 2013. Het project loopt
eigenlijk parallel met dit van SCC en de timing is ook afhankelijk van de tijdige aanlevering
van bepaalde methodologieën en producten vanwege deze stafdienst.

•

DAG: ook in 2013 wordt verder gewerkt aan een multi - inzetbaar secretariaat dat
tevens in nauw contact met de secretariaten intern en extern de doelstelling van een
centraal dossierbeheer –en opvolging ( zie SD1-R2-THES01) ten volle nastreeft.

•

OEO:
gelet op de beperkte omvang van AAThes werkt deze dienst via
expertisecontactpunten in de Algemene Administraties van de Thesaurie (BET, FSFM ,
IEFA, KMB, Muntfonds ). Voor de juridische dossiers die niet onder de bevoegdheden van
de administratie van de Financiering van de Staat en financiële markten (FSFM )vallen ,
wordt de afdeling Financiële Markten en Diensten (FMD) beschouwd als rechtstreeks
contactpunt van OEO. In 2013 wordt een ICT cel ingericht geleid door een ICT coördinator
ter plaatse. In het 1e trimester wordt de concrete organisatie hiervan uitgetekend om
vervolgens geïmplementeerd te worden.
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7.7 Stafdienst Personeel & Organisatie
7.7.1 Inleiding
Uit dit operationeel plan spreekt allereerst het besef dat we in de komende jaren voor grote
uitdagingen staan. Het is een besef waar al onze medewerkers van doordrongen zijn. Tegelijk
verwoordt het operationeel plan 2012-2013 een grote ambitie om al die uitdagingen tot een goed
eind te brengen en tegen 2017 uit te groeien tot de meest aantrekkelijke werkgever in de publieke
sector.
De belangrijkste uitdaging blijft uiteraard de nakende reorganisatie. Ik wil mij ten volle engageren
om, samen met de Business Partners en het management, de nieuwe structuren van de FOD
Financiën te realiseren, alsook de kanteling van onze medewerkers in de nieuwe federale cartografie
voor niveau A en de aanpassing van de loopbanen van niveau B, C en D aan de nieuwe structuren
zodat de loopbaanevolutie van iedereen kan worden veilig gesteld.
In die nieuwe structuur zal onze stafdienst bovendien blijven verder timmeren aan de modernisering
van onze FOD. Projecten als de ontwikkelcirkels en telewerk zullen worden uitgebreid. Ook andere
initiatieven worden genomen om van onze FOD een moderne en zorgzame werkgever te maken.
Verder is het mijn ambitie om competentiebeheer in de kern van alle P&O processen in te voeren en
de werving en onboarding grondig te hertekenen. Zo willen we talent van de arbeidsmarkt
aantrekken, maar ook behouden om tijdig te anticiperen op de grote natuurlijke uitstroom, nu en in
de komende jaren.
Om die en andere uitdagingen aan te gaan, is het tot slot mijn bedoeling om de communicatie op alle
vlakken te stroomlijnen. Ik wil een transparante communicatie naar onze eigen medewerkers, zowel
centraal als decentraal, om hen bij zo veel mogelijk projecten te betrekken. Ik zal daarnaast ook de
communicatie met de syndicaten professionaliseren.
Maar ook en vooral wil ik werken aan de communicatie naar onze klanten, de verschillende
administraties van onze FOD. De relatie tussen onze stafdienst en de administraties en andere
stafdiensten moet er één worden van wederzijds vertrouwen.
Daarbij wil ik trouwens niet enkel de administraties als geheel bereiken, maar ook elke afzonderlijke
medewerker van onze FOD. Onze stafdienst moet een plek zijn waar medewerkers snel en correct
antwoord op hun vragen kunnen krijgen. Onze stafdienst moet staan voor een kwaliteitsvolle en
klantgerichte dienstverlening, voor elke administratie, dienst, manager en medewerker van onze
FOD.
Kurt Van Raemdonck
Stafdirecteur van de stafdienst Personeel & Organisatie van de FOD Financiën
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7.7.2 Missie
Het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en
ontwikkelen van de juiste mensen opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten hun beoogde
opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

7.7.3 Visie
Om deze missie te verwezenlijken wil de stafdienst P&O een doeltreffende, efficiënte dienstverlener
zijn die:
-

klantgericht werkt en zijn dienstverlening laat meten,

-

de persoon met de juiste competenties tijdig op de plaats en functie inzet nodig voor de
realisering van de objectieven van de organisatie,

-

zorgt dat medewerkers permanent de nodige competenties kunnen verwerven en
ontwikkelen,

-

de medewerkers inspireert en motiveert op basis van werkelijk beleefde waarden,

-

een correcte verloning en appreciatie voor het geleverde werk waarborgt,

-

voor alle medewerkers een evenwicht tussen werk en privéleven nastreeft,

-

eenvoud, gelijkheid en rechtszekerheid
dossierbehandeling centraal stelt,

-

daarover pro- en reactief, helder en open communiceert en luistert naar wat leeft,

in

de

personeelsregelgeving

en

en zo de FOD FIN tegen 2017 uitbouwt tot de uitverkoren werkgever binnen de publieke sector.
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7.7.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

R2: Informatie ter beschikking stellen
o Communicatie en networking
 Klanttevredenheidsenquête P&O uitvoeren onder onze verschillende interne
klanten.
a. Doelstelling: Achterhalen welke processen goed lopen en welke zaken
beter kunnen.
b. Duurtijd: 2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/4/2013: Enquête uitgevoerd
• 1/5/2013 – 31/12/2013: analyse resultaten en formuleren
verbeteracties
 Nieuwe website P&O creëren
a. Doelstelling: creatie van een nieuwe intranetsite waar de informatie
intuïtiever wordt aangeboden en met een belangrijk luik Selfservice in de
vorm van My P&O.
b. Duurtijd: operationeel op 30/04/2013
 De tevredenheidsenquête: de geplande verbeteracties uitvoeren
a. Doelstelling: de verbeteracties die in het verbeterplan werden
geformuleerd voor P&O uitvoeren
b. Duurtijd: 2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/03/2013: alle acties zijn opgestart
• 31/12/2013: alle acties zijn uitgevoerd
 Sociale media actief inzetten ter ondersteuning van de P&O-werking (wervingen,
communicatie, …)
a. Doelstelling: Onze communicatiemix uitbreiden met sociale media om
meer doelgroepen aan te spreken.
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b. Duurtijd: 2012
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/09/2013: gebruik sociale media volledig operationeel

P1: HRM
o Nieuwe verloningsmethoden
 Studie over nieuwe verloningsmethoden
a. Doelstelling: Bekijken hoe we binnen het federaal kader nieuwe
verloningsmethoden kunnen hanteren die de transparantie bevorderen
en motiverend werken
b. Duurtijd: 2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/06/2013: Studie uitgevoerd en actieplan opgemaakt
ii.

Personeelsontwikkeling
 Nieuwe opleidinggstructuur en –visie (Academy)
a. Doelstelling: integratie van de Nationale School voor Financiën en
Fiscaliteit in het Expertisecentrum Personeelsontwikkeling en
Kennisbeheer met de oprichting van een Academy die alle
opleidingsaspecten groepeert
b. Duurtijd: 2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/12/2013: structuur en visie operationeel
• 31/12/2013: verhuisplan NSF opgemaakt
 Project Potential Leaders
a. Doelstelling: Potentiële toekomstige leidinggevenden tijdens een traject
van twee jaar met begeleiding van ervaren leidinggevenden
voorbereiden op een eventuele job als leidinggevende
b. Duurtijd: 2013-2014
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/04/2013: opleidingstraject opgestart voor alle deelnemers
 Project Leadership
a. Doelstelling: Huidige leidinggevenden ondersteunen op het vlak van
people skills
b. Duurtijd: 2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/09/2013: traject achter de rug voor 1400 leidinggevenden
 Piloot integrale kwaliteitszorg (OLES, docimologie, effectmeting op de
werkvloer), …
a. Doelstelling:
b. Duurtijd: 2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/12/2013: pilootproject uitgerold
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iii.

iv.

P&O-Servicecenter en de stapsgewijze implementatie van de nieuwe P&O-structuur
a. Doelstelling: Oprichting van een Informatiecentrum voor alle P&Ovragen en implementatie van een nieuwe structuur met nieuwe rollen
voor de Expertisecentra
b. Duurtijd: 2013-2015
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/03/2013: Informatiecentrum actief zonder CRM- of CADondersteuning
• 30/06/2013: Regionale P&O-diensten werken samen per stad,
over de grenzen van administraties heen
• 31/12/2013: CAD- en CRM-ondersteuning voor het
Informatiecentrum
• 31/12/2013: Academy (integratie Centra voor Beroepsopleiding
en NSF) is operationeel
Opstellen en uitvoeren personeelsplanning
b. Doelstelling: Het personeelsplan opstellen rekening houdende met de
noden van de FOD en waken over de correcte uitvoering
c. Duurtijd: 2013
d. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/03/2013: SEPP geïmplementeerd in de FOD FIN
• 30/05/2013: Kwalitatieve parameters geïntegreerd in PP (met
aanduiding kritieke functies)
• 30/06/2013: Onthaal en begeleiding van stagiair hervormd tot
tevredenheid van stagiair en FOD

P2: Bedrijfsprocessen
o Automatisering P&O-processen en digitalisering P&O-dossiers en –archief
a. Doelstelling: In het kader van het Servicecenter automatiseren en
digitaliseren we zoveel mogelijk zodat medewerkers zelf aanvragen
kunnen indienen en hun dossiers kunnen inkijken.
b. Duurtijd: 01/09/2012-31/12/2015
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/01/2013: My P&O-selfservice verloven (zonder Patdoc)
uitgerold in FOD
• 30/07/2013: Applicatie voor kanteling 1 volledig operationeel
(uitdrukken keuze + berekenen nieuwe dienst)
• 30/04/2013: Capelo 100 % actief (automatische overdracht aan
PDOS van pensioengegevens uit personeelsdatabase en dit voor
alle personeelsleden)
• 30/05/2013: My P&O-automatische berekening ziektekapitaal
uitgerold in FOD
• 30/07/2013: My P&O-selfservice loopbaanincidenten uitgerold
in volledige FOD
• 30/09/2013: Applicatie voor kanteling 3 volledig operationeel
(uitdrukken keuze + berekenen nieuwe dienst)
• 30/10/2013: Automatische interface m.b.t. alle timegegevens
tussen personeelsdatabase en CDVU operationeel
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•

30/12/2013: Personeelsgegevens uit alle P&O-databanken
volledig online raadpleegbaar door personeelslid

I1: Kennisbeheer
o Motor zijn voor de realisatie van een effectief kennisbeheer
a. Doelstelling: Het kennisbeheer managen om de knowhow binnen onze
FOD te behouden
b. Duurtijd: 1/3/2012 – 31/12/2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/03/2013: Het regionaal SPOC-netwerk 'kennisoverdracht' is
volledig uitgebouwd
• 30/06/2013: Identificatie van alle personeelsleden die een
kritieke functie uitoefenen
• 30/09/2013: Alle 'dubbelgangers' waaraan de kennis wordt
overgedragen, zijn geïdentificeerd en op de hoogte gebracht.
• 31/12/2013: Ieder personeelslid die een kritieke functie
uitoefent, is gestart met een kennisoverdrachttraject

I2: Organisatieontwikkeling
i.

De stafdienst P&O neemt alle HR-aspecten van de verschillende reorganisaties voor zijn
rekening en begeleidt alle entiteiten bij alle HR-aspecten van de kanteling
a. Doelstelling: De overgang van de structuur van het Ministerie van Financiën
naar de FOD Financiën om een structuur te bekomen die de burger centraal
stelt en die ook logischer is voor de medewerkers.
b. Duurtijd: 1/1/2009 – 31/12/2015
c. Tussentijdse mijlpalen:
• ?: Goedkeuring van de regelgeving door de regering na het
afronden van de vakbondsonderhandelingen
• Afhankelijk van eerste mijlpaal: uitvoering van K1
• Afhankelijk van eerste mijlpaal: uitvoering van K2
• Afhankelijk van eerste mijlpaal en op het ritme van de
moderniseringen: uitvoering van K3

ii.

Verder uitbouwen van de FOD Fin als een zorgzame werkgever
a. Doelstelling: Zorgzaamheid nastreven om het imago van de FOD zowel
intern als extern te bevorderen
b.Duurtijd: 1/1/2012 – 31/12/2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/03/2013: Preventief gezondheidstoezicht 55-plussers volledig
operationeel (= alle aangevraagde onderzoeken zijn uitgevoerd)
• 31/03/2013: kinderopvang in paasvakantie te Brussel is
georganiseerd
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•

•
•

iii.

30/06/2013: Preventief gezondheidstoezicht voor alle
personeelsleden (met inbegrip van regelmatige
gezondheidsbeoordelingen) volledig operationeel en optimaal
georganiseerd
30/06/2013: Kinderopvang in grote vakantie te Brussel is
georganiseerd
30/09/2013: Nieuw absenteïsmebeleid is volledig
geïmplementeerd.

Ontwikkelcirkels en feedbackcultuur
a. Doelstelling: De ontwikkelcirkels in de hele FOD initialiseren en een
feedbackcultuur stimuleren
b.Duurtijd: 1/1/2012 – 31/12/2013
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 30/06/2013: Eindrapport Feedback X° voor alle deelnemers aan
Potential Leaders
• 31/12/2013: Eindrapport feedback X° voor alle geïnteresseerden
van het fin growtraject (leadership) + alle andere
geïnteresseerden die zich vrijwillig aanboden
• 31/12/2013: De ontwikkelcirkel van elke medewerker van de
FOF is opgestart

iv.

Initiatieven nemen die streven naar een evenwicht tussen werk- en privéleven: TAW
(Travailler Autrement – Anders Werken)
a. Doelstelling: Telewerken en satellietwerken faciliteren in de hele FOD
b.Duurtijd: 1/3/2012 – 31/12/2015
c. Tussentijdse mijlpalen:
• 31/3/2013: Iedere medewerker die wenst te telewerken en die in
een functie zit die zich er toe leent, kan ook daadwerkelijk
telewerken.
• 30/6/2013: 50 satellietbureaus (= 200 arbeidsposten) zijn
toegankelijk voor geïnteresseerde personeelsleden.
• 30/9/2013: Nieuw systeem voor tijdregistratie operationeel in de
NoGa
• 31/12/2013: Nieuwe variabele uurregeling geïmplenteerd in de hele
FOD
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7.8 Stafdienst ICT
7.8.1 Inleiding
De voorbije jaren werd een solide basis gelegd voor een moderne IT-infrastructuur dankzij een
volgehouden investering. De fundamenten werden gelegd voor het ontwikkelen van moderne
toepassingen om de hervorming van de werking van de FOD Financiën te ondersteunen.
Naarmate de nieuwe toepassingen in productie komen, is het een uitdaging voor de stafdienst ICT
om de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de informatieverschaffing ten behoeve van de
lijndiensten en van de klanten te verzekeren. Anderzijds moet de infrastructuur op peil worden
gehouden, rekening houdende met de evolutie van hard- en software en moet de capaciteit op het
niveau gehouden worden dat nodig is om de diensten te kunnen leveren.
De prioriteiten voor de volgende jaren liggen voor de stafdienst ICT in het optimaliseren en het
verzekeren van de efficiëntie, de doelmatigheid en de continuïteit van de geleverde diensten.
In 2013 zal de stafdienst ICT verder gaan met het systematisch toepassen van internationale
standaarden voor goede praktijken zoals CobIT en ITIL. Deze raamwerken zijn een hulpmiddel om tot
het door de business gewenste resultaat te komen.

7.8.2 Missie
De stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD
Financiën.
 Dit omvat het verzekeren van de beschikbaarhe id van
infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur
over telecommunicatie tot en met serverplatformen.
 Het omhelst de beschikbaarheid van aange paste software , gaande
van typische bureaut icatoepassinge n over generieke software tot
en met specifieke be drijfstoe passingen.

De stafdienst ICT werkt hiervoor nauw samen met de verschillende entiteiten en stafdiensten opdat
de aangeboden ICT-ondersteuning beantwoordt aan hun behoeften voor het realiseren van hun
doelstellingen en kernopdrachten.
Het is de verantwoordelijkheid van de stafdienst ICT om de ICT-standaarden en fundamenten te
definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.
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7.8.3 Visie
De stafdienst ICT wil op de eerste plaats een performante, transparante en strategische partner zijn
voor alle diensten en bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen van de FOD
Financiën.
 Gestruct ureerde pro cessen, duidelijke dienstverle ningsniveaus,
een regelmatige communicat ie en
een klant gerichte attit ude
onderbo uwen de ze am bitie .
 Een afgestemde organisatiest ruct uur en co mpetente medewerke rs
liggen hierbij aan de basis.

De stafdienst ICT wil hierbij technologische vernieuwing aanreiken als katalysator voor de beoogde
modernisering van de FOD Financiën en bijgevolg een (pro-) actieve rol opnemen, steeds in
partnerschap met de andere diensten en in het bijzonder met het strategisch PMO, om deze
modernisering gestalte te geven.

 Innovat ie, kennisopbouw en sensibilisering maar ook een
pragmatische en resultaatsgerichte houding typeren de stafdienst
ICT met het oog op de uitbo uw van een to ekomstgericht e n op de
behoeften van de e ntiteiten afgestemd ICT-platform.

De stafdienst ICT heeft een sleutelrol te vervullen, binnen een nationaal en internationaal
samenwerkingsmodel, inzake het uitwisselen van cruciale informatie over de verschillende
beleidsniveaus heen en het respecteren van de informatieveiligheid en -vertrouwelijkheid .
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7.8.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

Het is de opdracht van de stafdienst ICT om aan de business ondersteuning te bieden voor de
verwezenlijking van haar strategische doelstellingen. Ze doet dit door via informatica technologieën
en toepassingen, geschikte informatie ter beschikking te stellen van de business op een betrouwbare
en continue manier.
De stafdienst ICT heeft een aantal specifieke IT- doelstellingen geformuleerd om bij te dragen aan de
strategische doelstellingen van de FOD Financiën.

De beveiliging van de informatie, de infrastructuur en de toepassingen
Om op betrouwbare en continue wijze geschikte informatie te kunnen ter beschikking stellen is de
beveiliging van de informatiesystemen een prioriteit.
Het gebruik van telecommunicatienetwerken extern aan de FOD houdt een risico in voor de
veiligheid omwille van hun oncontroleerbaarheid. Vanuit het internet kunnen virussen worden
verspreid of aanvallen georganiseerd die de goede werking van de informatiesystemen verstoren of
zelfs verhinderen. Ook zijn bijvoorbeeld e-mail berichten kwetsbaar, zij kunnen worden onderschept
en onrechtmatig worden gewijzigd.
Het personeel dat telewerk verricht, bevindt zich in een privé-omgeving waarop de FOD geen enkele
controle heeft. Daarom moeten specifieke technische regels worden uitgewerkt betreffende de
toegangsrechten maar moet de gebruiker ook worden gesensibiliseerd en geïnformeerd omtrent zijn
verantwoordelijkheid voor de informatie die hij ter beschikking heeft.
Veiligheidsrisico’s dienen zoveel mogelijk te worden vermeden en indien zich een incident voordoet
moet er snel en accuraat worden gereageerd om de dienst binnen de kortste tijd te kunnen
herstellen.
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Op gebied van security wordt daarom gewerkt rond 3 assen:
•
•
•

DISTRO: lokale PC’s installeren in datalokalen als relais voor de verspreiding en update van
anti-virus software; verandering van administratorpaswoord
Organisatie: binnen de divisie security een SRT oprichten: security response team
Processen: incidentenbeheer; planning van de continuïteit van de activiteiten; interne
controleprocedures voor de business continuity

Het verschaffen van een aangepaste informatica-uitrusting voor
ambtenaren met het oog op mobiliteit, flexibiliteit en kostenefficiëntie

de

Om de mogelijkheid te bieden aan het personeel van de FOD Financiën om op een flexibele en
efficiënte manier hun taken te vervullen in een moderne werkomgeving, zal de stafdienst ICT zorgen
voor een aangepaste informatica-uitrusting (My Workplace 2.0).
Het gebruik van tablets vindt steeds meer ingang in de samenleving en steeds meer medewerkers
zullen deze in hun privésfeer gaan gebruiken en vroeg of laat ook verwachten met deze toestellen te
kunnen werken in hun professionele activiteiten.
De stafdienst ICT zal deze evolutie op de voet volgen en hiermee rekening houden door nu reeds een
proefproject met sommige diensten te starten om het gebruik van tablets te evalueren.

Het aanbieden van een professionele ondersteuning van de gebruikers van eservices
De servicedesk neemt een bijzondere plaats in als de eerste lijncontacten voor de interne en externe
gebruikers van de IT services.
De cijferberoepen zijn een belangrijke gebruikersgroep voor de e-services van Financiën. Om deze
klanten optimaal te ondersteunen en te helpen bij problemen zal een specifieke servicedesk voor
professionelen worden opgericht.
De business entiteiten moeten kunnen rekenen op betrouwbare services voor de uitvoering van hun
taken en deze services moeten maximaal beschikbaar zijn. De stafdienst ICT maakt werk van een
maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de services.
De infrastructuur fundamenten van de ICT bij Financiën werden vanaf 2005 geïnstalleerd en zijn aan
vernieuwing toe.
Het project Mercator betreft de vervanging van de processing- en storage infrastructuur. Deze
vervangingsoperatie zal rekening houden met de technologische evolutie en veranderde
omstandigheden. Ook werden lessen getrokken uit de ervaringen uit het verleden en wordt
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gestreefd naar een architectuur die minder risico’s inhoudt voor de beschikbaarheid en
afhankelijkheid van de verschillende applicaties door modulaire systemen op te zetten per domein
die onafhankelijk van mekaar werken en bij technische problemen de impact beperken.
Op het gebied van betrouwbaarheid neemt de kwaliteitszorg een bijzondere plaats in. Problemen
moeten zo veel mogelijk vermeden worden door kwaliteitsbewaking vanaf het begin in de
levenscyclus van een IT-service. De aandacht gaat hierbij in de eerste plaats naar de zorg voor een
goede specificatie van de kwaliteitsvereisten en de uitbouw van een degelijk en efficiënt testkader.

OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN
SOA-ESB project ICT-00665 (R1)
Het SOA-ESB project heeft als doel een service oriented architecture infrastructuur uit te bouwen en
een communication layer te installeren voor de uitwisseling van gegevens met interne en externe
toepassingen. Hiermee willen we de nodige stappen zetten naar een kruispuntbank van fiscale
gegevens. In 2013 worden een aantal bijkomende toepassingen als client of als server toegevoegd:
Taxi, SEDA/PLDA, DER, SITRAN
Security (P2, K3)
Doelstelling (einde mei 2013): specifieke informatiebeschermingsclausules
Wanneer er met derden/professionele partners uitwisselingen moeten plaatsvinden, kunnen er
specifieke clausules in de overeenkomsten worden opgenomen, waarmee het kader van die
uitwisselingen wordt geregeld. Ze hebben betrekking op de middelen, zoals:
- de controle op kwaadwillige code;
- de intern toegepaste beveiligingsregels (met de definitie van een gekruiste classificatietabel);
- de uitwisselingsondersteuning en de beveiligingsmiddelen tegen de openbaarmaking, de integriteit,
de niet-verwerping …
Doelstelling (einde februari): Beveiligingsclausules in de deontologische code ICT
In de deontologische code ICT moet(en):
- ofwel uitdrukkelijke veiligheidsclausules van het informatiesysteem worden opgenomen, zoals:


verboden,



plicht tot het meedelen van een anomalie of van een beveiligingsfout,



plicht tot terughoudendheid,



vertrouwelijkheidsclausules,
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verantwoordelijkheid in het naleven
informaticapatrimonium van de FOD;

van

de

beschermingsregels

van

het

- ofwel uitdrukkelijk worden verwezen naar de reglementen die terzake van toepassing zijn
(Strafrecht)
Het moet gaan over de sancties of de maatregelen die van toepassing zijn wanneer de verbintenissen
niet worden nagekomen.
Een ‘versie 2’ van de deontologische code ICT wordt uitgewerkt. Er wordt opgemerkt dat het om een
deel van de deontologische code van de FOD gaat, die zelf een element is van het Algemeen
Arbeidsreglement.

Doelstelling 31/12/2013: beveiliging van de projectlevenscyclus (P2)
Integratie van de informaticabeveiliging in de projecten
Het beveiligingsbeleid moet een interventie voorzien van de beveiligingsafdeling die instaat voor de
beveiligingsaspecten in de levenscyclus van de projecten.
Alhoewel die interventie van de beveiligingsafdeling in de projecten autonoom is, moet ze
plaatsvinden in overleg met de verantwoordelijken voor de projectsturing en van de SCC van de FOD.
In het bijzonder moet de beveiligingsafdeling de domeinen en de projecten identificeren waarvoor
de beveiligingsexperts moeten tussenkomen.
Controle van de software vóór de exploitatie ervan
De controle van de software vóór de exploitatie ervan is er in het bijzonder op gericht het
besmettingsgevaar door virussen of andere kwaadaardige code te bestrijden alsook het risico van
niet-overeenstemming van de software.
De virussen of andere kwaadaardige code zijn meer en meer een probleem voor de beveiliging van
de ICT-systemen. Ze tasten alle systemen aan, ongeacht de kwetsbaarheid ervan: de systemen die
het meest voor het publiek toegankelijk zijn, zijn het meest blootgesteld aan hackers die belust zijn
op een stunt en op mediabelangstelling.
Het risico van niet-overeenstemming van de software heeft betrekking op de gevoelige systemen
(open voor burgers) die, in het kader van de softwareontwikkeling door dienstverleners, de juistheid
en de overeenstemming van de programmatie van de code moeten controleren om na te gaan dat
het programma alleen dat doet waarvoor het ontworpen is en er geen verborgen deuren best aan
waarmee nadien de functies op onwettige manier kunnen worden gewijzigd.
Er kunnen voorzorgen worden genomen om frauduleuze software te vermijden en op te sporen
(virussen, wormen, Trojaanse paarden, logische bommen….).
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Alle dragers voor digitale opslag van buiten de FOD en, in het bijzonder die van onzekere oorsprong,
worden aan een controle onderworpen. Het gebruiken van materieel dat gericht is op een
systematische opsporing is een maatregel tegen deze bedreiging.

Doelstelling: Sensibilisering en informatieverstrekking over de beveiliging (P1)
Documentatie van de verantwoordelijkheden
Het is fundamenteel dat het geheel van de verantwoordelijkheden van de afdeling Beveiliging op
ondubbelzinnige wijze wordt beschreven en ter kennis wordt gebracht van de personen die ervoor
instaan. De beschrijving van die verantwoordelijkheden moet de voor iedereen geldende
beperkingen in tijd en ruimte omvatten.
Het is ook onontbeerlijk dat alle betrokken actoren er zich formeel toe verbinden om van die
verantwoordelijkheden kennis te nemen en ze te aanvaarden.
Algemene sensibiliseringsprogramma voor de beveiliging (15 maart 2013)
De sensibilisering wil iedere gebruiker ervan bewust maken dat hij/zij een aanzienlijke
verantwoordelijkheid draagt in de strijd tegen de kwaadwilligheid.
De definitie van de doelstellingen van die sensibilisering is nauw verweven met de opdracht of de
‘business’ van de FOD, met de gevoeligheid van het informaticapatrimonium en van de tastbare
goederen en met de gekende bedreigingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het bewerkstelligen van
de instemming van het personeel met de bescherming van het informaticapatrimonium van de FOD
of om het inrichten en de doeltreffendheid van een alarmnetwerk waarbij alle gebruikers van het
informatiesysteem betrokken zijn.
Het is de verantwoordelijke van de afdeling beveiliging die een afdoend sensibiliseringsprogramma
moet opstellen en leiden. Dit programma heeft tot doel om de belangrijkste boodschappen van het
ICT-beveiligingsbeleid van de FOD in herinnering te brengen en inzonderheid om iedereen te
informeren over:
- wat er inzake beveiliging op het spel staat;
- de belangrijkste bedreigingen;
- de reglementen, regels en de beveiligingscode;
- de organisatie van de beveiliging;
- de principes en de regels van de ICT-beveiliging van de FOD;
- het gewenste gedrag;
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- de specifieke regels (mobiele werkposten, telewerk, …).
My Workplace 2.0 (P1)
Doelstelling: versnelde rollout laptops: uitrol van de nieuwe laptops tegen juni 2013
Project Papyrus 2 (BC 464)
Met dit project (in het kader van Optifed) willen we een systeemarchitectuur opzetten voor het
centraal aansturen van de printing. Zowel de individuele drukkers als de MFP’s worden
aanspreekbaar via een centraal systeem, hetgeen betekent dat drukwerken naar centrale servers
worden gestuurd, met toegangscontrole en bewaking en van daaruit op om het even welke drukker
kunnen worden afgedrukt en opgehaald.
Enerzijds beogen we hiermee een vermindering van het drukvolume en daaraan verbonden kosten
door een strictere controle. Anderzijds bieden we hiermee een globale afdrukoplossing die het
gebruiksgemak en de mobiliteit van de gebruikers verhogen.

Project ICT-00678: totale uitrol van de multifunctionele toestellen in diverse gebouwen van
Financiën
95% van de 946 bestelde MFP’s zullen vóór 31/03/2013 worden geïnstalleerd.

Project BC 786: oprichten van een servicedesk PRO (R1, K2)
Oprichten van een Servicedesk afgestemd op de noden van de PROfessionele gebruikers van eservices:
-

langere openingsuren

-

op zaterdag op piekmomenten

-

kortere wachttijd voor de professionele gebruikers

-

minder gemiste oproepen

-

gestructureerd contactformulier

-

proactief
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Project MERCATOR (P2) (BC
Dienstencatalogus voor facilitaire IT-diensten in gebouwen van FOD Financiën.
Dienstenplatform met de e-GOV-toepassingen (TOW, Intervat, FinProf, BizTax, PLDA, enz.)
Uitwerking van een POC voor het verstekken van de volgende diensten:
 Transition
 Transformation
 Migration
 Dienstenovereenkomsten
 Quality of Service
Doelstelling: beschikbaarheid van de toepassingen (P2)
Het departement Operations onderneemt een aantal dingen om de beschikbaarheid van de
toepassingen te verhogen:
•

•

31/12/2013: verhoging van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de monitoring
o

Automatiseren van het systeembeheer

o

Performantiemonitoring van de opslaghardware

o

Opmaken van Service trees (gedocumenteerde link tussen applicaties en systemen)
om de afhankelijkheden in kaart te brengen

28/2/2013: wachtdienst van het personeel van servicedesk en operations organiseren

Kwaliteitsbeheer en procesverbetering (P2, P3)
• Project ICT-00767 : Problemen kordaat aanpakken: problem management implementeren
•

Doelstelling voor 31/12/2013: het IT kwaliteitsplan dat werd gefinaliseerd in 2012 uitvoeren

•

Doelstelling voor 31/12/2013: opbouwen van test- en acceptatieomgevingen en –procedures

•

Project BC757: uitrol van de Test factory

•

Project ICT-00773 (Cobit 5): in 2013 worden de IT processen volgens het Cobit raamwerk in 3
clusters verder beschreven en verbeteringsvoorstellen uitgewerkt. Van de eerste cluster
worden voor een aantal prioritaire verbeteringsvoorstellen (nog te bepalen) projecten
gedefinieerd en opgestart om dit ook in de praktijk te brengen.
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7.9 Stafdienst Budget en Beheerscontrole
7.9.1 Inleiding
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole is een ondersteunende stafdienst die een belangrijke rol wil
spelen in het meer efficiënt maken van de FOD Financiën. Dit doet zij door
managementinstrumenten ter beschikking te stellen, zowel financiële - via boekhouding – als
strategische – via managementcockpits.
Fedcom, het federaal boekhoudsysteem dat op 1 januari 2011 werd ingevoerd binnen de FOD
Financiën, zal verder worden gestabiliseerd. Bijkomend zal in 2013 de focus liggen op het
terbeschikking stellen van rapporten die dit systeem kan genereren en de invoering van een
analytische boekhouding.
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole zal in 2013 de algemene administraties en stafdiensten
verder ondersteunen bij het verankeren van de uitgetekende beheerscontrolecycli en deze
uitbreiden met de personeels- en begrotingscyclus.
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole levert de methodologische ondersteuning en omkadering
aan om een volwaardig intern controlesysteem op te zetten conform het COSO-model.
Wouter De Ryck
Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole

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

7.9.3 Visie
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole staat ten dienste van de Lijn- en Stafdiensten van de FOD
Financiën om een geïntegreerde beleids-, begrotings- en beheerscyclus mogelijk te maken.
Om deze taken te realiseren wil de Stafdienst Budget en Beheerscontrole uitgroeien tot een dienst
met gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers. Via de ontwikkeling van specifieke
competenties zal de best mogelijke dienstverlening naar de andere entiteiten van de FOD Financiën
worden gegarandeerd.
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7.9.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

Prioriteiten voor 2013 - overzicht :

P1: HRM
•
•
•

Het absenteïsme binnen de Stafdienst Budget & Beheerscontrole verminderen met 0.35% (tot
4,25%)
De ontwikkelcirkels voor alle medewerkers opstarten voor einde maart 2013
Acties uitvoeren naar aanleiding van de analyse van de tevredenheidsenquête

P2: Bedrijfsprocessen
•
•

De analytische boekhouding concreet implementeren en de financiële- en kostprijs rapportering
uitwerken
De beheerscyclus afstemmen op de personeels-, budget- en strategische cyclus en het PMFinproces voor alle administraties en stafdiensten tegen eind 2013

P3: Meting en Opvolging
•
•
•
•

De facturen tijdig betalen
De tijdigheid en kwaliteit van de begrotingsvoorstellen bewaken
Het plan interne controle 2013-2014 van de FOD Financiën opstellen en helpen uitvoeren
Een systematische aanpak van benchmarking en best practices invoeren

I2: Organisatieontwikkeling
•

De facturen scannen en de registratie ervan automatiseren
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Prioriteiten voor 2013 - detail :

P1: HRM
● het absenteïsme binnen de Stafdienst Budget & Beheerscontrole verminderen met 0.35% tot
4,25%.
Het absenteïsme binnen de Stafdienst B&B bedraagt momenteel 4,60%. Er wordt een vermindering
van 0,35 % gewenst, dat wil zeggen een maximaal absenteïsme van 4,25% in 2013. Het actieplan om
het absenteïsme te bestrijden bestaat uit meerdere fasen.
Het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden van P&O zal een volledige becijferde stand van zaken en
een analyse over het geheel van de gegevens aanleveren, die de basis zal zijn voor het formuleren
van een maximum aantal actiemogelijkheden.
● de ontwikkelcirkels voor alle medewerkers opstarten voor einde maart 2013
De implementatie van ontwikkelcirkels maakt ook deel uit van de HR-prioriteiten van B&B. De twee
eerste gesprekken, met name het functie- en het planningsgesprek, moeten voor alle ambtenaren
uiterlijk op 31 maart 2013 afgerond zijn.

● Acties uitvoeren naar aanleiding van de analyse van het tevredenheidsonderzoek
De resultaten van het tevredenheidonderzoek werden gepubliceerd. Er moeten verschillende acties
worden ondernomen, vooral met betrekking tot communicatie, loopbaan en inhoud van het werk.
Wat de communicatie betreft, zullen op verschillende niveaus acties worden geïmplementeerd:
transversaal, gemeenschappelijk en individueel. Voor de aspecten betreffende de loopbaan en de
inhoud van het werk, zal het voornamelijk om gemeenschappelijke en individuele acties gaan.

P2 : Bedrijfsprocessen
● De analytische boekhouding concreet implementeren en de financiële-en kostprijs rapportering
uitwerken
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole heeft de uitwerking van een analytische boekhouding op
zich genomen in het kader van de implementering van het in ERP SAP geautomatiseerde
boekhoudsysteem Fedcom, dat in januari 2011 bij de FOD Financiën werd in gebruik genomen. Een
algemene boekhouding inventariseert de kosten van een organisatie volgens hun aard. De
analytische boekhouding gaat een stap verder door deze kosten aan verschillende eenheden van die
organisatie, kostencentra genoemd, toe te wijzen.
Concreet zullen tegen het midden van het jaar 2013 de personeelsuitgaven, de werkingskosten en
tenslotte de investeringen op niveau van het overeenstemmende functionele kostenplaatsen
beschikbaar zijn. De analytische toewijzing kan op directe of indirecte wijze gebeuren. Wanneer de
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indirecte toewijzing gebeurt op het niveau van het gebouw, zal dit de mogelijkheid bieden om
eveneens de totaalkost per gebouw te bepalen.
Het is de ambitie de mogelijkheden van de analytische boekhouding verder te exploiteren door
relevante financiële management informatie onder de vorm van nader te bepalen rapporten ter
beschikking te stellen. Tegen het midden van het jaar dienen de eerste resultaten alvast aan het
beheerscomité te worden voorgesteld.

● De beheerscyclus afstemmen op de personeels-, budget- en strategische cyclus en het PMFinproces voor alle administraties en stafdiensten tegen eind 2013
De koppeling van deze cycli heeft als doel het niveau van de strategische planning van de organisatie
te verhogen door beslissingsmomenten op vooropgestelde tijdstippen te consolideren en meer
strategische coherentie in te bouwen. De integratie van het middelenaspect bij het formuleren van
onze
ambities
leidt
tevens
tot
een
meer
realistische
en
uitvoerbare planning.
In 2012 zijn we binnen FOD Financiën aan deze uitdaging begonnen met een pilootproject bij AAPD
en AADA. Zij hebben hun beheerscyclus afgestemd op het personeelsplanningsproces van P&O en de
budgettaire cyclus van B&B.
In 2013 zullen ook alle andere Algemene Administraties en Stafdiensten, op basis van de ervaringen
met het pilootproject in 2012, de integratie van de budgettaire cyclus en de personeelscyclus in hun
beheerscyclus doorvoeren. Daarenboven zullen ook de strategische cyclus en het PMFIN-proces met
de beheerscyclus worden verbonden.

P3: Meting en Opvolging

● De facturen tijdig betalen
De tijdige betaling van de facturen aan de leveranciers van de FOD is een permanent streven van de
Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Aan de basis ligt niet alleen een wettelijke verplichting. De
FOD Financiën wil zich ook positioneren als een correcte debiteur. In de loop van het jaar 2012 kon
duidelijk een stijgende trend van het aantal tijdig betaalde facturen worden vastgesteld. Zo
evolueerden we in 2012 van 58% in januari 2012 tot 82 % tijdige betalingen in december 2012. In
2013 zullen we door procesverbeteringen, betere monitoring en opvolging van de openstaande
creditnota’s de betalingstermijnen verder inkorten zodat de doelstelling behaald wordt. Na de
implementatie van het project scanning zal ook de goedkeuringstijd die de dossierbeheerders nodig
hebben beter kunnen opgevolgd worden zodat de betrokkenen kunnen gesensibiliseerd worden naar
een voortdurende verbetering ervan.

● De tijdigheid en kwaliteit van de begrotingsvoorstellen bewaken
Gelet op de vaststelling dat sommige inkoopgroepen moeite hebben om tijdig hun voorstellen van
deelbegroting aan de Afdeling Budget van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole over te maken,
en dat als gevolg daarvan het geconsolideerde begrotingsvoorstel voor de FOD Financiën vertraging
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kan oplopen, neemt de Stafdienst Budget en Beheerscontrole een grotere proactieve houding aan
inzake de opmaak van de begrotingsvoorstellen 2014.
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole zal aan de verschillende inkoopgroepen in de maand
februari-maart 2013 interne richtlijnen bezorgen met betrekking tot de opmaak van de
begrotingsvoorstellen 2014, en daarbij ondersteuning bieden o.a. door een standaard input template
uit te werken en door de gegevens van de voorbije jaren aan te bieden (kredieten 2013; realisaties
2012 & 2011).
Daarna zullen interne “bilaterale” vergaderingen gehouden worden, waarbij de voorstellen in detail
worden besproken en geanalyseerd. Tevens zal ook een afstemming gebeuren tussen de realisaties
enerzijds en de toegekende kredieten 2013 anderzijds.
Dit moet ertoe leiden dat een begroting bij ongewijzigd beleid reeds voor het grootste deel kan
opgemaakt worden en ook uitmonden in kwalitatief betere begrotingsvoorstellen.
Eens de juiste parameters en wijzigingen gekend zijn, ingevolge de omzendbrief van de Ministerraad,
kan het begrotingsvoorstel nadien gefinaliseerd worden.

● Het plan interne controle 2013-2014 van de FOD Financiën opstellen en helpen uitvoeren
De Stafdienst Budget en Beheerscontrole heeft een Plan van Aanpak Interne Controle voor de
periode 2013-2014 opgesteld om het Interne Controle Systeem voor de FOD Financiën te verbeteren.
In 2013 zal hij de uitvoering van dit plan bewaken en coördineren en tevens het netwerk Interne
Controle verder begeleiden. Meerdere initiatieven zullen opgestart worden zoals het identificeren
van de bestaande interne controlestructuren en de voornaamste risico’s in de kernprocessen,
waarbij bijkomende controlemaatregelen zullen worden geïmplementeerd.
In de loop van 2013 wordt de uitvoering van het plan opgevolgd met de Voorzitter en het
directiecomité.
Het Jaarverslag Interne Controle 2013 zal worden opgemaakt tegen 15/02/2014.

● Een systematische aanpak van benchmarking en best practices invoeren
Interne benchmarking wordt opgevat als het op een systematische manier vergelijken van prestaties
tussen verschillende afdelingen en/of diensten binnen één organisatie of organisatieonderdeel met
als doel verbeteringsmogelijkheden te detecteren en in te voeren.
De oorzaak van een problematiek op de werkvloer kan van velerlei aard zijn: een ontbrekend of
ontoereikend management, een te groot werkvolume, een personeelstekort, een
lokalisatieprobleem, een beperkte toegankelijkheid tot ICT applicaties, een reglementaire beperking,
een ontbrekend budget, een onduidelijke of ontbrekende procesbeschrijving, een ontbrekende
competentie, enzovoorts.
Zowel bij de screening van de problematiek als de keuze en toepassing van verbeterinitiatieven
bieden de Stafdiensten idealiter ondersteuning binnen de materie waarin zij gespecialiseerd zijn.
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De Stafdienst B&B zal eerst de reeds bestaande initiatieven rond benchmarking valoriseren. Zo ziet
hij het koppelen van een uniform intern benchmarkingtraject aan de beheerscycli als een grote
opportuniteit om te komen tot een uniforme en systematische aanpak voor interne benchmarking of
uitwisseling van best practices.
De Stafdienst B&B zal begin 2013 een algemene methodologie voor interne benchmarking
aanbieden. Het is vervolgens de taak van iedere Algemene Administratie en Stafdienst om het
gemaakte voorstel te concretiseren en de methodologie te implementeren in een pilootproject
gedurende 2013. De verschillende voorstellen werden reeds eind 2012 door iedere Algemene
Administratie en Stafdienst overgemaakt aan de Stafdienst B&B.

I2: Organisatieontwikkeling

● De facturen scannen en de registratie ervan automatiseren
Vandaag worden de facturen in de SAP-Fedcom applicatie manueel geboekt. De controle op de
juistheid, het bekomen van de goedkeuring van de betrokken budgethouder en het archiveren van
deze facturen zijn stuk voor stuk handelingen die veel tijd en middelen vragen. In 2012 werkte de
Stafdienst Budget en Beheerscontrole aan de aankoop, uitbouw en implementatie van een nieuwe
scanning- applicatie.
Vanaf medio 2013 zullen de ontvangen facturen worden ingescand en via Optical Character
Recognition-software kunnen deze in het verdere verloop van het proces digitaal beschikbaar zijn.
Dit zal toelaten de factuurgegevens te gebruiken in een workflow systeem, ter opvolging en
goedkeuring van deze facturen. De FOD B&B zal in samenwerking met de stafdienst een workflow
binnen SAP uitwerken. Dit zal een snelle elektronische goedkeuring van de opgeladen factuur
mogelijk maken. Daarnaast zal de stafdienst B&B i.s.m. de stafdienst ICT het proces uitwerken tot
inscanning van de facturen, met het oog op de automatische ‘upload’ ervan in Fedcom.
De hierdoor verkregen kortere doorlooptijd van de factuurverwerking zal de tijdige betaling ervan
gunstig beïnvloeden. Ook de opslag van facturen in een veilig digitaal formaat is een pluspunt :
minimale archiveringswerkzaamheden, minder nood aan fysieke archiveringsruimte, een grotere
transparantie binnen de organisatie, minder kopieerkosten …
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7.10 Stafdienst Logistiek
7.10.1 Inleiding
De Stafdienst Logistiek is een dienstverlenende organisatie die proactief de kernprocessen van
de diverse lijn- en stafentiteiten ondersteunt. Door zijn optreden kan zij als katalysator fungeren
bij veranderingen van structuren en processen.
In 2010 werd overgegaan tot een nieuwe functionele hergroepering van de logistieke afdelingen
en de afdeling aankopen. Daarnaast werd bovendien een eigen cel “operationele coördinatie en
communicatie” opgestart.
De Stafdienst Logistiek zal in de periode 2012-2017 verder werken om zijn werking en structuur
verder te professionaliseren en vorm te geven in het kader van de “kanteling”.
De professionalisering en de implementatie van de structuur van de stafdienst Logistiek op het
terrein wordt verder gezet.
Tenslotte wordt het strategisch gebouwenplan geëvalueerd en permanent met helder
versiebeheer geactualiseerd naar alle stakeholders toe. Gebouwenbeheer en –planning moet
uitmonden in een overkoepelende aanpak van “facility management”.

Het blijft belangrijk ook de bestaande processen onder controle te houden. Daarom zal er meer aandacht
uitgaan naar interne controle en beheerscontrole binnen de stafdienst Logistiek.

Ivan Verborgh – Stafdirecteur Logisitiek
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7.10.2 Missie
Creatie van een optimaal werkklimaat dat de primaire taken en doelstellingen van de FOD FIN en
het management ondersteunt door te voorzien in:
•
•
•
•

Een aangepaste en veilige huisvesting als onderdeel van globle “facility management”
aanpak;
Effectieve, efficiënte en rechtmatige aankopen;
Snelle en kwaliteitsvolle vertalingen en drukwerken;
Een effectief en efficiënt fleetmanagement;

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

7.10.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013
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OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE INITIATIEVEN:
Beschrijven van de verschillende geplande initiatieven per KSF en prioriteiten voor 2013

P1: HRM
•

Project Opera SL II : Operationalisering van de logistiek antennes en professionele logistieke
cellen:
De finaliteit van dit project bestaat erin de stafdienst Logistiek om te vormen tot een homogene
dienst met aandacht voor een klantgerichte benadering door een optimale functionele
hergroepering van de vroegere logistieke diensten, waaraan de overgang gekoppeld wordt van
een versplinterd, ongedefinieerd personeelsbestand naar een professioneel gestructureerd
logistiek beroep. De logistieke dienstverlening krijgt een breder draagvlak én betekenis in de
organisatie door het beter kunnen beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers van
gebouwen (snelheid van service, communicatie, middelen,...). De opmaak van een logistieke
dienstencatalogus zal de lijndiensten toelaten een goed inzicht te krijgen in wat onder logistieke
dienstverlening concreet wordt verstaan (en wat men dus van de stafdienst Logistiek wel / niet
mag/kan verwachten).
Het project beoogt tevens de garantie van een rationeler beheer van de gebouwen (bv.
vermindering van de materiaalstocks, vermindering van de werkingskosten,...) door het
gebouwenbeheer toe te vertrouwen aan goed opgeleide professionals, omkaderd door een
gestructureerde organisatie tussen het niveau cellen, antennes en afdeling en de nodige
hiërarchische lijnen. Professioneel beheer impliceert eveneens het ter beschikking hebben van
adequate tools.
Het kantelingsproces werd uitgeschreven en zal verder worden uitgevoerd, zijnde de effectieve
operationalisering van de professionele logistieke antennes en cellen. Daarnaast worden er
samenwerkingsmodellen en overlegstructuren uitgewerkt voor de integrale logistieke structuur.
Er wordt gestreefd naar een geprofessionaliseerd logistiek beroep en personeel door de
rationele inzetting van menselijke middelen en geïdentificeerde personeelsbehoefte op basis van
analyse en werklastmeting. Daarenboven wordt een coherent personeelsbeleid gevoerd voor
deze personeelsgroepen en het logistiek beroep met aandacht voor carrièremogelijkheden,
functies, werving en opleidingen. Er wordt tevens de nodige aandacht geschonken aan
communicatie- en veranderingsstrategie.

•

Het werkverzuim binnen de stafdienst SL bedraagt momenteel 7,8%. Er wordt gestreefd naar
een werkverzuim van maximum 7,21 % in 2013, hetgeen een verlaging is van 0,59%. Het
actieplan ter bestrijding van het werkverzuim omvat verschillende fases. Een diagnose met een
uitvoerige becijferde stand van zaken en een analyse van alle gegevens zal gesteld worden door
het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden Op grond daarvan zullen workshops met de
medewerkers van SL georganiseerd worden om zoveel mogelijk geschikte concrete actiepistes
aan te reiken. De genoemde acties zullen vervolgens verdeeld en geïmplementeerd worden
binnen de verschillenden diensten.
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•

De implementatie van de ontwikkelcirkels is eveneens één van de HR-prioriteiten van SL. Alle
ambtenaren moeten tegen uiterlijk 31 juli 2013 hun eerste twee gesprekken, met name het
functiegesprek en het planningsgesprek, achter de rug hebben.

•

De resultaten van de tevredenheidsenquête werden gepubliceerd. Vooral inzake communicatie,
loopbaan en cultuur van de organisatie moeten verschillende acties worden ondernomen. Voor
al deze punten zullen acties op verschillende niveaus geïmplementeerd worden : transversaal,
collectief en individueel.

P2: BEDRIJFSPROCESSEN
•

Project Contract Lifecycle Management (CLM):
Begin 2011 werd door de logistieke Afdelingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië gestart met het
inventariseren van de contracten (onderhoud, poetsdiensten,...). In 2012 is het de bedoeling het
contractenbeheer te optimaliseren via de de implementatie van een informaticatoepassing. Deze
toepassing moet toelaten de contractspecificaties te beheren, de uitvoering van een contract op
te volgen, een gefundeerd bestedingsplan op te maken met budgettaire ruimte voor toekomstige
aankopen/contracten,...
Ook voor de stafdienst Budget en Beheerscontrole heeft een geïnformatiseerd contractenbeheer
een uitgesproken toegevoegde waarde omdat het zal toelaten een prefiguratie van de uitgaven
voor lopende contracten op te maken, de vereiste provisies te voorzien en de opvolging van de
facturen voor contracten te beheren (link Fedcom) en te verbeteren.

•

De termijnen voor de bestelling van kantoorbenodigdheden en bureaumaterieel naleven
De bestellingen van kantoorbenodigdheden en bureaumaterieel worden opgevolgd zodat 90%
binnen een termijn van 3 weken wordt besteld.

P3: METING EN OPVOLGING
•

De planning van de aankopen wordt maximaal gerespecteerd
De Afdeling Aankopen zal er in 2013 over waken dat de gunning van de opdrachten binnen de
gestelde termijnen verloopt. De in de loop van 2012 getroffen bijsturende maatregelen
(aanpassing van de programmatie afhankelijk van eventuele politieke of budgettaire
maatregelen, herverdeling van de opdrachten, aanpassingen lastenboeken) moeten bijdragen tot
de realisatie van deze doelstelling.
De Afdeling Aankopen zal de overheidsopdrachten groeperen om schaalvoordelen te verkrijgen
en de begrotingskosten te drukken (het gaat voornamelijk om de onderhouds- en
bewakingscontracten).

186

•

De leveringstermijnen van bestellingen naleven en de klanten van FedoPress tevreden stellen

•

Kwalitatieve vertalingen binnen de gevraagde termijn aanbieden :
In 2013 zal een nieuw vertaalcontract met een externe firma worden gesloten waarin kwaliteit
een belangrijkere plaats zal innemen. Een optimale verdeling van de vertaalaanvragen tussen de
interne dienst en de externe firma kan bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel. Als
ondersteuning voor de vertaaldienst zal ook een nieuwe gegevensbank (Gestra) ter beschikking
worden gesteld.

I2: ORGANISATIEONTWIKKELING
•

fmUp, het unieke systeem voor het beheer van de gebouwen

In 2013 gaat de implementatie van fmUP door volgens de planning die is vastgelegd volgens de
uitvoering van het infrastructuurplan. Het doel is dat fmUp het referentiesysteem wordt voor
alles wat met gebouwenbeheer te maken heeft (interventieaanvragen, zaalreservering, onthaal
van bezoekers,...) In de eerste plaats zal aandacht worden geschonken aan het gebruik van het
systeem via de interventieaanvragen en de afhandeling ervan.
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7.11 Diensten van de Voorzitter
7.11.1 Inleiding
In het gediversifieerde takenpakket bij de diensten van de Voorzitter, vormt het ondersteunen van
het management en de dagelijkse werking van de FOD Financiën een belangrijke constante.
In 2013 willen we dan ook onze doeltreffendheid verhogen door onszelf verder op de kaart te zetten,
opdat onze stakeholders zich bewust zijn van onze aangeboden diensten.
Om een adequate dienstverlening te garanderen, is een proactieve en toegankelijke communicatie
noodzakelijk. Het optimaliseren van de inhoud en het gebruik van de verschillende
communicatiekanalen (Fininfo, sociale media, deelname aan beurzen, intranet, internet, digital
signage, jaarverslag 2012, project “leesbaarheid”, klachtenmanagement, MKDV,...) vormt zo een
prominent aandachtspunt.
Daarnaast staat 2013 in het teken van de betrokkenheid van de medewerkers, met o.a. de verdere
opvolging van de tevredenheidsenquête, de uitrol van het waardentraject en de implementatie van
een leidraad bij het deontologisch kader, die een houvast biedt door meer uitleg te geven over onder
meer het beroepsgeheim, de vrijheid van meningsuiting, enz.
Om de doeltreffendheid en efficiëntie van onze werking te verbeteren, wordt tevens ingezet op de
verdere uitbouw van initiatieven als Business Proces Management, werklastmeting en kennisbeheer,
het optimaliseren van de PMFin methodologie enerzijds en de Business Reviews anderzijds, en
projecten als transversale dossieropvolging en de toegang voor de fiscale ambtenaar tot het centraal
aanspreekpunt NBB.
Ten slotte voorziet de dienst Duurzame Ontwikkeling meerdere activiteiten om de FOD Financiën
verder uit te bouwen tot een maatschappelijk verantwoorde overheidsdienst, via thema’s als
mobiliteit en energieverbruik en met de dag van de vrijwilliger.
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7.11.2 Missie
Waarom bestaan we?
1. We ondersteunen het management en de dagelijkse werking van de FOD Financiën.
2. We bewaken en ondersteunen de bescherming en de integriteit van de persoonsgegevens.
3. We zijn het eerste contactpunt tussen burger en administratie en verzorgen de coördinatie en het
beheer van de verschillende dienstverleningskanalen.
4. We stimuleren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie.
5. We coördineren en verzekeren de contacten en het voorafgaand overleg met alle betrokken
overheden inzake de gewestelijke ﬁscaliteit.
6. We ondersteunen de organisatie in het documenteren en het behoud van de knowhow binnen
de FOD Financiën.
7. We ondersteunen de Voorzitter en het Directiecomité bij het deﬁniëren van de organisatie- en
moderniseringsstrategie en het opvolgen van de uitvoering ervan.
8. We verzekeren de coördinatie in het kader van de projectwerking.
9. We verzekeren de coördinatie in het kader van Business Procesmanagement.
10. We omkaderen communicatie-initiatieven en sturen deze aan.
De diensten van de Voorzitter van het Directiecomité, en de dienst Gegevensbescherming in het
bijzonder, ondersteunen het management en de dagelijkse werking van de FOD Financiën inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming. De dienst
Gegevensbescherming dient als centraal aanspreekpunt tussen de FOD Financiën en de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
De dienst MKDV coördineert en beheert de verschillende dienstverleningskanalen. MKDV is er ter
ontlasting van de administraties, zodat die zich nog beter kunnen focussen op hun kerntaken.
De dienst Duurzame Ontwikkeling stimuleert niet enkel een duurzame attitude bij het personeel en
zijn werkzaamheden, maar poogt tevens de FOD Financiën uit te bouwen tot een maatschappelijk
verantwoorde overheidsdienst. Hiervoor dient de FOD zich bewust te zijn van zijn impact op de
gemeenschap, zowel op economisch, sociaal als milieugerelateerd vlak.
De dienst Beheer Identiﬁcatiegegevens staat in voor het verzamelen, beheren en onderhouden van
de identiﬁcatiegegevens die ter beschikking worden gesteld van de organisatie en waarborgt daarbij
de integriteit ervan.
De dienst Kennisbeheer ondersteunt de organisatie in het documenteren en het in handen houden
van de knowhow binnen de FOD Financiën.
189

De dienst Strategische Coördinatie en Communicatie ondersteunt de organisatie en verzekert de
coördinatie in het kader van de strategiebepaling en opvolging, de projectwerking, Business
Procesmanagement en de aansturing van communicatie-initiatieven.
Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de ‘Diensten voor Operationele Coördinatie en Communicatie’ op het niveau
van de Algemene Administraties en Stafdiensten en de dienst ‘Performantiemanagement’ en ‘Interne
Controle’ van de Stafdienst B&B.
De dienst Beleidsexpertise – en ondersteuning (BEO) zorgt voor een goede coördinatie van de
voorbereiding, de implementatie en de opvolging van het beleid op wetgevend vlak, verzorgt de
beleidsvoorbereiding op het domein van de openbare ﬁnanciën met de nadruk op macroeconomische aspecten van het begrotings- en belastingbeleid, verzekert een integraal risicobeleid,
een goed gecoördineerde en op het beleid afgestemde doelgroepenstrategie en een coherente
dienstverlening, en adviseert buitenlandse investeerders op ﬁscaal gebied. Daarnaast ontwikkelt de
dienst de interne reglementering en draagt bij tot een betere samenloop met externe
reglementering ontwikkeld door andere regionale, nationale en internationale instanties.

7.11.3 Visie
Wat willen we zijn?
1. We willen binnen de FOD Financiën toezicht houden op de gegevensbescherming en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
2. We willen een aanspreekpunt zijn voor onze gebruikers en ze op een gelijke en respectvolle
manier behandelen.
3. We willen de verschillende dienstverleningskanalen beheren en coördineren.
4. We willen instaan voor de integriteit van de identiﬁcatiegegevens.
5. We willen de kennis binnen de organisatie op een eﬃciënte en doeltreﬀende manier verzamelen
en beheren.
6. We willen dat de FOD Financiën wordt erkend als een organisatie die haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid opneemt: bewust van haar impact op de maatschappij.
7. We willen een performante, transparante en strategische partner zijn voor alle diensten - en het
Directiecomité in het bijzonder – en een sleutelrol vervullen bij het deﬁniëren en realiseren van de
strategie van de FOD Financiën.
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7.11.4 Bijdrage tot de strategische kaart en prioriteiten voor 2013

R2: INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN
 R2 - Project : Fininfo: vernieuwing (FIN-00618) (SCC)
Het vernieuwingsproces van Fininfo startte eind 2011. De doelstelling was onder andere het herzien
van de lay-out en de vormgeving van het magazine. Toch was het vooral de inhoud en de manier
waarop dit werd opgebouwd en opgemaakt die vernieuwd werd: nieuwe rubrieken, nieuwe
redactionele instructies, een nieuw redactieteam ,… De nieuwe Fininfo wil zich richten op de mens,
de medewerker.
De bedoeling is om dit communicatiekanaal verder te laten evolueren door in een eerste fase Fininfo
ter beschikking te stellen via PDF voor de lezers die dit wensen en op deze manier de printingkosten
te drukken. Daarnaast zal er afgestapt worden van de verzending naar het thuisadres van de
ambtenaren en wordt er geopteerd voor een distributie via de kantoren. Het uiteindelijke doel is om
tegen begin 2014 een echte elektronische versie van de Fininfo te voorzien waardoor dit kanaal meer
flexibilteit biedt om snel op de bal te spelen.
Het eerste nummer van de vernieuwde Fininfo verscheen begin 2012.
Doelstellingen:
Voortdurende verbetering van de inhoud (met oog voor transparantie en proactief handelen)
De mensen blijvend inhoudelijk centraal plaatsen
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Korter op de bal spelen, door gebruik te maken van de voordelen van de onlineversie van Fininfo (die
toelaat om in het “nu” te werken)
Een evaluatie maken via een tevredenheidsenquête van de lezers
Timing :
De verbetering loopt het hele jaar door
De evaluatie wordt voorzien in het 1ste trimester van 2013
Wijziging distributie: medio 2013
Volledige elektronische versie: begin 2014

 R2 - Project : Versneld uniformiseren en optimaliseren van internet/intranet :
Nieuwe internetsite (SCC-00744) (SCC)
De website van een organisatie is één van de vensters die de buitenwereld heeft. Zijn look, opbouw
zegt veel over de organisatie zelf. Het vernieuwen van onze website is een langlopend project dat
het licht ziet in 2013.
Het CMS is een middel die het beheer en het updaten van de website vereenvoudigt. Voor de
installatie van CMS is het nodig om de teksten die al op de huidige website aanwezig zijn te
herschrijven. (work in progress door de verschillende betrokken diensten)
Dit middel zal ons onder andere toelaten om de website levendiger en moderner te maken.
Doelstellingen:
De reorganisatie van de informatie is conform de aanpak die voor de andere communicatiekanalen
(brochures, folders,…) werd gekozen. Dit betekent per thema (en niet langer volgens de opdrachten
van de administraties)
Herschrijven en het updaten van de bestaande teksten :
Voor beter leesbare informatie
Zodat ze overeenkomen met de nieuwe “informatie architectuur”.
De installatie van CMS vereenvoudigt het up-to-date houden van de site en de installatie van
middelen zoals een zoekmotor,…
Parrallel met het online plaatsen van de nieuwe site moet een interne en externe
communicatiecampagne gevoerd worden.
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Timing :
Het herschrijven is in uitvoering
Regelmatig updaten gedurende het gehele jaar
April 2013 : online plaatsen van de internetsite
April 2013 : lancering van de nieuwe site met een communicatiecampagne

 R2 - Project : Digital signage (SCC-00517)
Digital Signage is een technologie die toelaat om, individueel en op ieder scherm, een aangepaste
inhoud te verspreiden en dit in functie van locatie, moment van de dag en type van klant.
Deze schermen worden via een centrale server via het internet beheerd, dit onafhankelijk of ze nu
geografisch gegroepeerd dan wel over verschillende locaties verspreid zijn.
Momenteel loopt een piloot in Brussel, Verviers, …

Doelstellingen :
De ambitie van dit project is het voorzien van praktische informatie aan onze bezoekers in het
onthaal of de wachtzalen, maar ook het promoten van onze diensten, applicaties, …
Creëren van een interactief communicatiekanaal om onze toegankelijkheid te verhogen
Timing :
Piloot is in uitvoering
25 januari 2013 : opstarten van de server en de applicatie
31 mei 2013 : verspreiden en plaatsen van de schermen
20 december 2013 : evaluatie van het systeem en de workflow

 R2 - Project : Versneld uniformiseren en optimaliseren van internet/intranet :
ontwikkelen en implementeren van een nieuw geïntegreerd intranet o.b.v. een
content management system (CMS)(SCC-00516) (SCC)
Zoals hierboven uitgelegd is CMS een toepassing die het beheer en het updaten van de site
vereenvoudigt. Sinds 2012, en in samenwerking met de verschillende algemene administraties en
stafdiensten, werden de intranetsites van de verschillende departementen herbekeken en
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gereorganiseerd. Het doel is de coherentie op zowel geografisch als op het vlak architectuur te
bekomen.
De volgende etappe in dit project is de installatie van een CMS om de inhoud te beheren.
Doelstellingen:
Reorganisatie van de informatie
De installatie van een CMS vereenvoudigt het updaten van de website en het installeren van
toepassingen zoals een zoekmotor, …

Timing:
Augustus 2013 : herstructureren en herzien van de inhoud van volgende intranetsites :
PatrimoniumDocumentatie, BBI, ICT en MyScan
Eind 2013 : herstructureren en herzien van de inhoud van volgende intranetsites: I&I, Logistiek, P&O
et Thesaurie

 R2 - Project : Toegang voor de fiscale ambtenaar tot centraal aanspreekpunt
NBB (BC 564) (DVZ)
Het artikel 322 WIB 92 voorziet in het ontwikkelen van een centraal contactpunt bij de Nationale
Bank. Een groep specifieke ambtenaren kunnen zich tot dit punt richten, onder welbepaalde
voorwaarden, met als doel informatie in te winnen over bankrekeningen en contracten gesloten
door financiële instellingen met welbepaalde belastingplichtigen.
Deze maatregel werd ingevoerd door de programmawet van 14 april 2011 en was onlangs nog het
onderwerp van discussie in de IKW. De programmawet moet nog een aantal technische wijzigen
ondergaan die nog gepubliceerd moeten worden, in principe, op het moment van de volgende “Wet
houdende diverse bepalingen” (voorlopige timing: midden april 2013). De werking van het centrale
contact punt zal geregeld worden door twee koninklijke uitvoeringsbesluiten, die nog moeten
gepubliceerd worden (voorlopige timing: juni 2013)
De adviesvragen door de fiscale ambtenaren aan het centrale contactpunt zullen mogelijk zijn
uiterlijk 9 maanden na de publicatie van de uitvoeringsbesluiten (voorlopige timing: april 2014)
Momenteel is de ICT ontwikkeling verbonden met de creatie van het centrale contactpunt bij de
Nationale Bank zo goed als afgelopen. De FOD Financiën, van zijn kant, begint met de ontwikkeling
van de consultatie module, om tijdig in productie te kunnen gaan.
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 R2 - Project : Transversale dossieropvolging (BC199) (DVZ)
Omschrijving
Dit is een systeem om elektronisch de stukken / dossiers (briefwisseling, parlementaire vragen,
wetgevende documenten, …) op te volgen, dat zal gebruikt worden door alle centrale diensten van
de FOD (zowel lijn- als stafdiensten) ter vervanging van de vele systemen gebruikt door de
verschillende ordebureaus, met de mogelijkheid om stukken (binnenkomende en uitgaande) digitaal
bij te voegen en te bewaren.
Context
Momenteel worden door de verschillende administraties diverse systemen gebruikt voor de
dossieropvolging. Dezelfde gegevens worden meermaals ingebracht of ingeschreven.
Een eenvormig transversaal systeem zou efficiënter zijn.
Opvolging :
-

weten waar een stuk zich bevindt

-

wat er mee dient te gebeuren

-

wanneer het afgehandeld is

-

en beschikken over een ingebouwd herinneringssysteem (ook preventief)

Stukken / dossiers : alle mogelijke inkomende en uitgaande, zowel interne als externe documenten,
zoals :
-

brieven

-

e-mails

-

nota’s (zowel intern als extern)

-

tussenkomsten kabinet

-

parlementaire vragen

-

wetgevende documenten

-

instructies

-

circulaires
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Transversaal
opvolging door de verschillende lagen van de hiërarchie (N, N-1, N-2), maar ook binnen één
dienst (administratie chef, visum, opsteller)
-

één uniek nummer per stuk voor alle administraties

-

nieuwe stukken mogelijk op alle niveaus

Specificaties
-

één stuk kan meerdere bestemmingen hebben

-

er kunnen zowel op te volgen als niet op te volgen stukken zijn

-

een stuk moet kunnen gelinkt worden aan een dossier

toegangsrechten : belangrijk aandachtspunt !(bv. dienst waaraan stuk toegekend wordt:
lezen en schrijven; andere niveaus: lezen)
-

statistieken en rapportering !

 R2 - Project : Optimaliseren van de communicatiekanalen: bruikbaarheid van de
site en de applicaties (BC533) (SCC)
Dit project gaat uit van ons streven naar een steeds betere dienstlevering voor onze interne en
externe klanten. Om deze doelstelling te bereiken, zal het nodig zijn naar onze klanten te luisteren,
om zo hun tevredenheid over onze site en applicaties te evalueren. Het gebruik van
tevredenheidsenquêtes is hier belangrijk, maar ook het gebruik van applicaties die het surfgedrag
scannen zijn aangewezen
Doelstellingen:
Het gebruik van onze website en applicaties simpeler en intuïtiever maken
Evalueren van onze sites en applicaties met als doel te bepalen wat kan verbeterd worden.
Timing :
Nog te bepalen
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 R2 - Doelstelling : Optimaliseren van de communicatiekanalen : Implementatie
van de nieuwe strategie voor deelname aan beurzen (SCC)
Het invoeren van een nieuwe strategie voor deelname aan de beurzen, past in het kader van een
verbeterde samenwerking en overleg met de OCC’s waarbij wordt toegezien op de optimalisatie van
het gebruik van de communicatiekanalen. De implementatie van deze nieuwe strategie werd
opgestart in 2012, tijdens dit jaar werden een aantal overgangsmaatregelen ingevoerd. In 2013 zal
deze deelnamestrategie dan ook de enige leidraad zijn.
Deze doelstelling is nauw verbonden met de doelstelling om de externe communicatie van de
Algemene Administratie Fiscaliteit te verbeteren.
Doelstellingen:
Begeleiden van de OCC in het gebruik van het communicatiekanaal « Events » om hun
communicatiedoelstellingen te bereiken.
Het beslissingsproces van SCC overmaken aan de OCC’s.
Positioneren van de dienst comm-support als een werkelijke ondersteunings- en coördinatiedienst
ten behoeve van de OCC’s
Verzekeren van een minimum aanwezigheid op die evenementen welke voor onze klanten belangrijk
zijn
Harmoniseren van de reglementeringen tussen alle diensten (met P&O)
Timing:
Laatste trimester van 2012 : voorstel aan het Directie Comité van deelname beurzen 2013. Een
analyse door de managers en hun OCC’s. Validatie van een plan van aanpak 2013.
Januari 2013 : Aangeven van het aantal experts nodig voor de beurzen voor het eerste semester
2013.
Januari – Februari 2013: aanpassing van vragenlijsten ter evaluatie, die om aan de noden van de OCC
(o.a. AA Fisc.) tegemoet te komen.
Januari – Februari 2013: implementeren van de regelgeving rond de prestaties van overuren
Juli 2013: Aangeven van het aantal experts nodig voor de beurzen voor het tweede semester 2013.
September 2013: analyse van de evaluaties van het eerste trimester 2013, presentatie in de OCC,
eventuele aanpassingen aan de deelnamestrategie.
November 2013 : voorbereiding van de deelname-lijst aan de beurzen 2014. Voorstel in het Directie
Comité en vervolgens de analyse door de OCC’s. Validatie van het plan van aanpak in 2014.
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December 2013 : analyse van de evaluaties van het tweede trimester in 2013, presentatie bij de
OCC’s, eventuele wijziging in de aanpak van 2013
Deze planning wordt een cyclus die jaarlijks herhaald wordt.

 R2 - Doelstelling : Optimaliseren van de communicatiekanalen :Ontwikkeling van de
communicatie via de sociale media (SCC)
Deze communicatiekanalen zijn vandaag onmisbaar geworden. In april 2012 werd een pilootproject
gelanceerd: een bericht over Tax-on-web op Twitter. Momenteel wordt deze vorm van
communicatie verruimd en gesystematiseerd. In een eerste fase beperkten we ons tot Facebook en
Twitter, nu willen we evalueren of het mogelijk is om via andere kanalen (Youtube, LinkedIN) van ons
te laten horen. Het project werd al voorgesteld aan alle OCC’s en hun medewerking aan de opbouw
van de inhoud wordt sterk aangeraden.

Doelstellingen :
Aanleveren van een inhoud aangepast aan het kanaal : eerder professioneel en informatief op
Twitter en eerder multimedia (foto’s, video’s,…) en het grote publiek voor Facebook
Aanleveren van een inhoud die representatief is voor het geheel van onze activiteiten en missies
Creëren van een gemeenschap die onze diensten gebruiken
Oprichten van een informele dialoog tussen de administratie en de klanten
Moderniseren van het imago van de FOD
Verhogen van de toegankelijkheid van de FOD

Timing :
31 januari 2013 : kick-off
31 augustus 2013 : evaluatie
31 december 2013 : installatie van de sociale media doorheen de hele FOD
31 december 2013 : creatie van interne sociale media

198

 R2 - Doelstelling : Optimaliseren van de communicatiekanalen : Jaarrapport 2012 (SCC)

Een jaarrapport over de jaarlijkse activiteiten in 2012 zal gepubliceerd worden. De rode draad
doorheen deze editie is de implementatie van GRI-indicatoren (Global Reporting Initiative). De GRI
heeft als missie het ontwikkelen van wereldwijde richtlijnen inzake duurzame ontwikkeling, hierbij
rekening houdend met de economische, ecologische en sociale performantie van om het even welke
organisatie. De keuze van deze rode draad onderstreept de wil van de FOD Financiën om een
voorbeeldfunctie als verantwoordelijke organisatie op te nemen.
In overeenstemming met deze rode draad zal het rapport 2012 niet afgedrukt worden. Er werd
beslist het in elektronische vorm op de internetsite te publiceren. De site zal zo worden opgebouwd,
dat iedere tekst eenvoudig kan worden afgedrukt door de lezer.

Doelstellingen :
een volledig overzicht van onze activiteiten in 2012
het jaarrapport zal geïntegreerd zijn. Dit betekent dat de andere rapporten, uitgegeven door de
onderscheiden entiteiten, dit jaarrapport zullen hernemen.
Timing :
28 februari 2013 : cijfers en analyse van de 10 GRI-indicatoren
15 mei 2013 : publiceren van het rapport

P1: HRM
 P1 - Doelstelling : Acties ten gevolge van de tevredenheidsenquête (SCC)
Volgend op de tevredenheidsenquête van alle personeelsleden en de publicatie van de resultaten
per Algemene Administratie en Stafdienst, heeft SCC beslist om zijn eigen reflectie uit te voeren. Dit
heeft als doel de tevredenheid van de SCC medewerkers te verhogen.
Om dit te bereiken werden 3 werkgroepen gevormd. Hun taken zijn het nadenken welke de beste
strategie is, zowel op korte als op lange termijn, om zo de tevredenheid van de SCC medewerkers te
verhogen.
Doelstellingen:
Verhogen van de tevredenheid van de SCC medewerkers op drie vlakken:
Relatie en team
Functie en transparantie
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Communicatie
Organiseren van drie werkgroepen
Rapporteren over de resultaten van de denkoefening van de werkgroepen
Realiseren van de gerapporteerde Quick-wins
Re-evalueren van de tevredenheid van de medewerkers

Timing :
10 januari 2013 : groep relaties en teams
17 januari 2013 : groep functies en transparantie
24 januari 2013 : groep communicatie

Tevredenheidsenquête van het personeel
Eind 2012 heeft P&O een interne tevredenheidsenquête van de medewerkers gevoerd. De algemene
resultaten en die per entiteit zijn vandaag gekend en gecommuniceerd.
Doelstellingen :
Alle resultaten communiceren met de medewerkers : uitgevoerd
Nemen van maatregelen om, dat te verbeteren, wat in de enquête werd geïdentificeerd.
Communiceren over de genomen maatregelen
Timing :
31 januari 2013 : afsluiten van de enquête
30 april 2013: ontwikkeling van acties (resultaten)
eind 2013 : nieuwe tevredenheidsenquête

P2: Bedrijfsprocessen
 P2 - Project : BPM : Modelleren van de SCC-processen(736)
De processen van de stafdienst SCC zijn via de geïntegreerde BPM-aanpak beschreven in 2013. Het is
cruciaal om een permanent en actief beheer van business processen te hebben.
200

De mijlpalen voor 2013:
2° trimester 2012:
Processen PMFin: heractualisatie: aanpassing niveau 3
Processen BPM: niveau 3
Processen Strategie: niveau 3
Processen communicatie: niveau 3

3° trimester 2012:
Processen PMFin: uitgeschreven procedures (niveau 4)

4° trimester 2012:
Processen BPM: uitgeschreven procedures (niveau 4)
Processen communicatie: uitgeschreven procedures (niveau 4)
Processen Strategie: uitgeschreven procedures (niveau 4)

 P2 - Project : BPM : Aankoop en implementatie van een uniforme tool voor procesbeheer
(BPM) (425) (SCC)
De FOD Financiën beschouwt het als een strategisch objectief om te evolueren naar een permanent
en actief beheer van de business processen. Op basis daarvan kan men naar een systeem van
permanente optimalisatie evolueren, kan men aan kwaliteitsbeheer doen en kan gestart worden met
de implementatie van interne controle.
Het actief beheren, documenteren en ter beschikking stellen (publiceren) van de business processen,
ten behoeve van de gebruikers, maar eventueel ook ten behoeve van onze partners, vergt een
gespecialiseerde ‘intelligente’ tool. De tool zal ook gebruikt worden in kader van de diverse
oefeningen rond werklastmeting in de FOD.
De aankoop van bijkomende de licenties Aris Business Designer dienen voor de BPM-cellen van
SCC/OCC en de cellen interne controle. Op die manier kan er verder gewerkt worden met het
modelleren en documenteren van de business processen èn het documenteren van de risico’s van de
processen in de tool in kader van interne controle.
De consultingmodule zal voornamelijk gebruikt worden voor
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1) de customisering (aanpassing aan de specifieke noden van de Fod Financiën) van het publicatiegedeelte van de tool: vermits het actief beheren, documenteren en ter beschikking stellen (zijnde het
publiceren) van de business processen ook tot de doelstelling van de Fod behoort, wensen wij de aris
publisher te customiseren. Op die manier zal de publicatie van de processen en de werkinstructies,
als onderdeel van kennismanagement, attractief en aangepast aan de medewerker worden
voorgesteld. Als uitgangspunt voor de publicatie wordt hier de doelgroep van de ambtenaar op
terrein genomen.
2) de verdere coaching en technische ondersteuning in kader van ‘business process automation: in
2012 werd in kader van BPA een POC gedaan voor het proces parlementaire vragen. BPA geeft de
mogelijkheid om direct vanuit een business procesmodel het proces te automatiseren en te
ondersteunen met een applicatie, gebruikmakend van reeds bestaande en ontwikkelde services.
Deze POC is gunstig verlopen. Voor 2013 zou het systeem van BPM ook toegepast worden voor het
proces ‘klachtenmanagement’.
3) de coaching en technische ondersteuning in kader van simulatie.
- aankoop bijkomende licenties aris business designer
- customisatie van de aris publisher
- technische ondersteuning voor de uitwerking van BPA
- simulatie

De mijlpalen voor 2013:
1° trimester 2012:
Publisher: bepaling van de behoeften customisering
BPA: technische ondersteuning

2° trimester 2012:
Publisher: customisering en testfase met AAFisc
BPA: technische ondersteuning

3° trimester 2012:
Verdere uitbouw van de simulatiemodule
BPA: technische ondersteuning
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4° trimester 2012:
Verdere uitbouw mashzone

 P2 - Project : EMAS (FIN 00244) (DO)
“The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management tool for companies and other
organisations to evaluate, report and improve their environmental performance. In 2009 the EMAS
Regulation was revised and modified for the second time. Regulation (EC) No 1221/2009 of the
European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by
organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) was published on 22
December 2009 and entered into force on 11 January 2010. New EMAS III Regulation in all
Community languages”
We willen dit certificaat halen voor al onze gebouwen, te beginnen om dit jaar het certificaat te
behalen met North Galaxy gebouw.

 P2 - Project : Fedesco (Duurzaam ontwikkeling) (BC 526) (DO)
In 2011 tekende de Voorzitter een Handvest met Fedesco om een bewustmakingcampagne rond
energiegebruik in de kantoren te organiseren, dit in 26 gebouwen van de FOD.
Timing
15/1 : startvergadering provincie Antwerpen
5/2 : bezoek gebouw Mechelen
19/2: Brasschaat
20/2 : Namen
21/2 : Antwerpen Noordster
22/2 : Hasselt
13/3 : Leuven
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 P2 - Project : ISO 26000/GRI (Duurzaam ontwikkeling) (BC355) (DO)
In november 2010, tijdens de vergadering van het College van Voorzitters, heeft Hans D’Hondt
voorgesteld dat de FOD Financiën zich inschrijft als vaandeldrager inzake sociale
verantwoordelijkheid… Het is in dit kader dat de beslissing van de organisatie, om deel te nemen aan
de FOD pilootproject ISO 2600055 – GRI56, moet begrepen worden.
De ISO 26000 norm, zijn de richtlijnen, voor alle organisaties die verantwoordelijkheid willen
opnemen voor de impact van hun beslissingen en activiteiten. Rekening houdend met de
verwachtingen van stakeholders en door het respecteren van internationale normen en wetten,
helpt ISO 26000 ons om in onze dagdagelijkse activiteiten een bijdrage te leveren tot de duurzame
ontwikkeling.
De GRI specifieert de principes en de prestatie indicatoren die de organisatie moeten gebruiken als
meetinstrument, hierbij rekening houden met hun economische, ecologische en sociale prestaties.
ISO 26000 – Het pilootproject dat in 2011 startte, voorzag dat er zou worden samengewerkt met
twee pilootdepartementen: de grootte van de FOD, zijn diensten en stafdiensten, alsook de huidige
overgangsfase, laat niet toe om een te grote entiteit te kiezen, noch een entiteit waarvan verwacht
wordt dat ze verschillende veranderingen zal ondergaan. De keuze viel dan ook op twee diensten, de
ene “verticaal” of operationeel: Dienst voor alimentatievorderingen (davo) en de andere
“horizontaal” of ondersteunend: Fleet Management. Het piloot project is gerealiseerd met het
consultancy bureau Sustenuto. Het werd afgesloten in mei 2012
GRI – Er bestaan verschillende niveaus van de GRI-toepassing. Momenteel bevinden we ons op
niveau C. Het rapport van de GRI zal opgenomen worden in het jaarrapport 2012 van de FOD
Financiën. (Opmerking: de rode draad doorheen het jaarrapport 2012 is de sociale
verantwoordelijkheid). In tegenstelling tot ISO 26000, de GRI is van belang voor het geheel van de
FOD Financiën en niet enkel twee pilootdiensten.
Doelstellingen :
Voldoen aan de criteria van niveau C en meer
Analyse van minimum 10 indicatoren, waarvan minimum 1 sociaal, 1 ecologisch en 1 economisch
Strategische Analyse van de FOD Financiën: verklaring van de Voorzitter
Beschrijving van het profiel van de FOD Financiën
Definitie van de parameters in ons GRI rapport
Timing
Januari 2013: selectie van de indicatoren die zullen geanalyseerd worden.

55
56

ISO voor « International Organization for Standardization » et 26000 voor het nummer van de norm
GRI voor « Global Reporting Initiative »
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Februari – maart 2013 : verzamelen en verwerken van de ontvangen gegevens
April 2013 : redactie van de analytische teksten
Eind mei 2013 : publicatie van het jaarrapport 2012 van de FOD financiën

 P2 - Project : ICT-audit (BC364) (DVZ)
Het betreft het uitvoeren van een ICT audit bij de FOD Financiën via een overheidsopdracht. Er zijn
drie fases voorzien: 1) een performantie audit, 2) een governance audit en 3) aansluitend een
strategisch advies (met concrete verbeterpunten). De gunning is voorzien voor maart 2013. Het
afronden van de realisatie van de opdracht is voorzien voor de zomer 2013.

 P2 - Doelstelling : Business Process Management: De verder uitbouw van de BPMmethodologie & de strategische BPM-dienst (SCC)
Het actief gaan beheren en aansturen van onze processen vormt het fundament voor een efficiënte
en effectieve werking, voor het kunnen inspelen op verandering, voor het kunnen beheersen van
risico’s en het waarborgen van een kwalitatieve dienstverlening…
De BPM-aanpak baseert zich op een aantal uitgangspunten.
BPM als methodiek
BPM als organisatiemodel
BPM staat voor een geïntegreerde aanpak
Processen zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ‘business’
Coperfin als vertrekbasis
De visienota voor BPM zal verder aangevuld worden met de technieken
procesverbetering/procesoptimalisatie, procesindicatoren, met kwaliteitsmanagement, …

van

Het de bedoeling om deze uniforme BPM-aanpak in de FOD verder te introduceren en te
ondersteunen.
Actieplan 2013:
1ste trimester 2013:
BPM-methodiek: proces map / proceseigenaarschap
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2de trimester 2013:
BPM-methodiek: procesindicatoren; procesdoelstellingen
Aanwerving van de business analisten

3de trimester:
Ontwikkeling van de coaching module en ondersteuning van BPMN

4de trimester:
Geïntegreerde opleiding BPMN/Aris; kwaliteitsmanagement

P3: Meting en opvolging
 P3 - Project : Consolidatie BuRe o.b.v. PM/Cognos (SCC-00739) (SCC)
De informatie rond de opvolgings- en realisatiegraad van de projecten wordt thans gehaald vanuit
Project Master, de applicatie voor het beheer van de projecten of portfolio van projecten
toegewezen aan een projectleider.
De bestaande rapportering binnen de applicatie is echter niet ideaal voor managementrapportering
om een verscheidenheid aan redenen:
het geeft projectinformatie weer op zéér gedetailleerd microniveau, waar het management nood
heeft aan het globale overzicht in hoeverre het project voor, achter of conform de baseline zit
het is opgebouwd op basis van gedefinieerde producten, waar het management nood heeft aan
opvolging van de mijlpalen
de project-ID’s worden toegewezen aan de respectievelijke projectleider (én bij uitbreiding het
bestaande projectteam), waar het management nood heeft aan een zicht op de status van haar
project-portfolio
(Algemene
Administratie
Fiscaliteit,
Algemene
Administratie
Patrimoniumdocumentatie, Stafdienst ICT, Stafdienst Personeel & Organisatie,…)
…
Om de noden van de onderscheiden niveaus (enerzijds het detail-niveau van de projectleider,
anderzijds het geïntegreerde analyseniveau van het management) het best te vervullen, zal dan ook
de management-rapportering over de rapporten gebeuren aan de hand van het B.I.-platform Cognos
waar naast standaard voor gedefinieerde rapporten ook een mogelijkheid is van analyse binnen de
OLAP-kubus
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Om deze werkwijze te implementeren zal o.m. de laatste Business-Review van 2012 (scope
november-december 2012 & het jaaroverzicht) reeds “in pilootvorm” gebeuren aan de hand van de
Cognos-rapportering. Logischerwijze zal dit een aantal onvolkomenheden vanuit een onvolledige
codering binnen Project Master aan het licht brengen (bijv. effectieve einddatum niet aanduiden,
niet voldoende mijlpalen voorzien in het project, link PBS-WBS,…) waaruit de nodige “lessons
learned” kunnen getrokken worden.
Op deze wijze zal dus vanaf de eerste Business Review van 2013 (scope: eerste kwartaal 2013) vanaf
31/03/2013 dus enkel én alleen gebeuren aan de hand van de rapportering uit het Cognos-platform

 P3 - Project : Implementeren van de benchmarkcijfers binnen de bestaande cyclus van de
BuRe’s (SCC-00738) (SCC)
In het kader van de professionalisering van het Departement is één van de initiatieven het opzetten
van een benchmark-oefening. Dit zal op dubbel niveau gebeuren, enerzijds een interne
benchmarking (waarom presteert bijvoorbeeld Gewestelijke Directie X van entiteit Y méér dan
uitzonderlijk op nochtans dezelfde activiteiten, en kan dit geïmplementeerd worden binnen
Gewestelijke Directie Z ?) en anderzijds een externe benchmarking met de belangrijkste
handelspartners (Nederland, Duitsland en Frankrijk). Bovenstaand project behelst het luik externe
benchmarking.
De opzet van beide oefeningen strekt immers tot een dubbel perspectief: de interne benchmarking
zal ervoor zorgen dat de verschillende onderscheiden diensten (bijvoorbeeld de verschillende
Gewestelijke Directies binnen een Algemene Administratie) van elkaar zullen leren. De externe
benchmarking heeft tot doel om niet alleen de huidige bestaande ambitiegraad van de FOD
Financiën af te toetsen met de belangrijkste handelspartners maar vooral een “systematisch
onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en methoden van een of meer leidende
referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en
werkmethoden met deze “best practice”, met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te
verbeteren.” (citaat van Camp, R.C. (1989), Benchmarking: the search for industry best practices that
lead to superior performance. Milwaukee, Wisconsin: Quality press for the American society for
quality control.)
Om dit effectief te implementeren worden de volgende stappen voor ogen genomen:
31/03/2013 : voorstel van ontwerp van strategische KPI’s gedefinieerd vanuit de eigen FOD
Financiën,
30/06/2013 : via de eerste contacten met de “zusterorganisaties” van Nederland, Frankrijk en
Duitsland, worden de referentiepunten gedefinieerd,
31/09/2013 : de bilaterales met de referentielanden worden gefinaliseerd, inclusief een voorstel van
rapportering
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31/12/2012 : de referentiepunten worden niet alleen meegenomen binnen de cyclus van de Business
Reviews maar worden ook ondermeer gebruikt als input bij de redactie van de operationele plannen
2014 van de onderscheiden entiteiten.

 P3 - Project : Gebruikersbevraging - Imago- en tevredenheidsenquete (SCC-00749) (SCC)
Het verhogen van het imago van de organisatie maakt deel uit van de hoofddoelstellingen. Om dit te
bereiken, is het uiteraard noodzakelijk om ons te moderniseren, maar ook om naar onze klanten te
luisteren. De tevredenheid enquête is hier een voorbeeld van : het woord geven aan onze klanten
en/of stakeholders om te bepalen waarover ze tevreden zijn en wat hun klachten zijn.
De enquête is uitgevoerd door een ploeg van specialisten van FOD P&O. Dit project is lopende;

Doelstellingen :
Bevraging van alle betrokken partijen : belastingplichtige, burgers, business partners, gemeenten,…
Hun tevredenheid meten van zowel onze missie en diensten
Definiëren van verbeteringsacties op basis van de resultaten
Het regelmatig re-evalueren van de tevredenheid van de zelfde doelgroepen

Timing :
30 september 2013 : externe enquête (deel 1)
31 december 2013: externe enquête (deel 2)

 P3 - Doelstelling : Werklastmeting (WLM) SCC: Uitbouwen van een centrale kenniscel WLM
(SCC)
Vanuit het streven naar de meest rationele verdeling van de middelen over de verschillende
entiteiten en diensten van de FOD Financiën, heeft de FOD Financiën een objectieve methodologie
ontwikkeld om de reële werklast te bepalen in functie van de onderliggende processen en de
vooropgestelde doelstellingen. De implementatiegids WLM, die in 2011 door het Directiecomité
werd gevalideerd, beschrijft de geïntegreerde aanpak van werklastmeting bij de FOD Financiën.
Om de internalisering van de Werklastmeting binnen de Fod Financiën te garanderen wordt de
uitbouw van een centrale cel ‘werklastmeting’ binnen de Strategische BPM-dienst van SCC versneld.
De Strategische BPM-dienst en meer in het bijzonder de centrale WLM-cel cel zal de methodologie
onderhouden en nagaan of deze correct wordt aangewend en op maat van een WLM-project
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geïmplementeerd wordt. Deze cel heeft dus een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking van het
werklastmetingsproject en de implementatiefase ervan.
De methodologie voor werklastmeting is evolutief en zal op basis van de concrete ervaringen in de
WLM-projecten verder op punt gesteld worden en aangevuld worden. Daarom zal er na het afsluiten
van een WLM-project steeds een fase ‘lessons learned’ worden ingebouwd waar de sterke en zwakke
punten van het project voor het aspect WLM geëvalueerd worden.
Verder zal er door de cel nauwgezet op worden toegezien worden dat de deliverables van de WLMprojecten centraal bewaard worden zodat de Fod Financiën na een tijd over een ‘kennisdatabank’
rond WLM zal beschikken. Ook wordt de cel-werklastmeting uitgebreid zodat concrete
werklastmetingsprojecten in de organisatie ondersteund en mee begeleid kunnen worden.

Actieplan 2013:
1ste trimester 2013:
Verfijnen van de WLM-methodiek naar 2 types van WLM
Participatie in WLM-projecten (WLM binnen de TCV diensten van AAD&A’, ‘procesoptimalisatie door
middel van werklastmeting & herontwerp van de werking van het orderbureau binnen Operationele
Expertise & Ondersteuning AAFisc en ‘Opera Logistieke antennes fase II’)

2de trimester 2013:
Participatie in WLM-projecten (WLM binnen de TCV diensten van AAD&A’, ‘procesoptimalisatie door
middel van werklastmeting & herontwerp van de werking van het orderbureau binnen Operationele
Expertise & Ondersteuning AAFisc en ‘Opera Logistieke antennes fase II’)
Ter beschikking stellen van een opleidingspakket WLM

3de trimester:
Participatie in WLM-projecten
Lanceren Procesverbetering (lean-methodiek)

4de trimester:
Participatie in WLM-projecten
Update WLM-methodiek
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 P3 - Doelstelling : Imago van de FOD Financiën: de leesbaarheid van onze briefwisseling
(SCC)
Vanuit de zorg om een betere dienstverlening aan te bieden, als ook de toegankelijkheid te verhogen
bij onze klanten en stakeholder, werd beslist alle poststukken die wij hen sturen te herzien. Het doel
is de post beter lees- en begrijpbaar te maken voor de doorsnee burger.
Doelstellingen:
Herschrijven van alle post zodat deze leesbaarder wordt
Behouden van een professionele en ernstige benadering

Timing :
31 maart 2013 : ¼ van onze post herschreven
30 juni 2103 : ½ van onze post herschreven
30 september 2013 : ¾ van onze post herschreven
31 december 2013 : alle post herschreven

K2: Multikanaal diensten
 K2 - Doelstelling : Herformuleren van het werkingsmodel MKDV (MKDV)
De dienst MKDV coördineert en beheert de verschillende dienstverleningskanalen. MKDV is er ter
ontlasting van de administraties, zodat die zich nog beter kunnen focussen op hun kerntaken.
In 2013 en 2014 zullen er nieuwe front offices/infocenters worden opgericht in samenwerking met
de operationele diensten, daarvoor zal er in een duidelijk partenariaat gewerkt worden waarbij de
dienst MKDV vooral zijn expertise op het vlak van dienstverlening ter beschikking zal stellen en de
lijndiensten de nodige personeelsleden zullen aanleveren
Specifieke uitrol dient nog te worden bepaald.

 K2 - Doelstelling : Organiseren van een klachtenmanagement binnen de FOD Financiën
(SCC)
Als publieke dienstverlener, hechten wij veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze
ambitie is dus het verbeteren van onze werking met als doel onze burger een optimale
dienstverlening te garanderen.
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Dit is de reden waarom, sinds de eerste januari 2013, onze FOD een klachtenmanagement systeem,
verbonden met de effectiviteit van onze dienstverlening, heeft opgezet.
Voortaan kunnen de belastingplichtigen rechtstreeks hun klacht indienen over een gebrekkige
dienstverlening rond:
Informatie (onvolledige, onverstaanbaar, foutief,…)
Onthaal (telefonisch, gedrag van een personeelslid, …)
Effectiviteit (opvolging, snelheid, beschikbaarheid,…)
De doelstelling is het centraliseren van alle aan ons gerichte klachten, ze te analyseren, behandelen,
het identificeren van eventuele bronnen van ontevredenheid van de gebruikers en vooral de
verbetering van onze diensten.
De statistieken verbonden met het klachtenbeheer worden trimestrieel toegelicht in het Directie
Comité om zo een eerste balans van het project op te maken.

I1: Kennisbeheer
 I1 - Project: Opstarten van een lerend netwerk voor projectleiders (BC950) (SCC)
Door een investering in het menselijk kapitaal zal de FOD met dit project de toepassing van de
uniforme projectwerking optimaliseren. Door alle projectcoördinatoren in de FOD met elkaar in een
lerend netwerk te verbinden, wordt een derde pijler in de uniforme projectwerking gerealiseerd.
Deze 3de pijler is, naast de 1ste&2de pijler (PMFin & ProjectMaster), belangrijk om de uniforme
projectwerking effectief en duurzaam in de organisatie te verankeren.
Aan het opbouwen van een dergelijk netwerk gaat een analyse vooraf.
Doelstellingen:
1.

Analyse v/d mogelijkheid en wenselijkheid van een lerend netwerk
• Benchmark projectwerking binnen andere organisaties
• Tevredenheidsenquête projectverantwoordelijken

2.

Nieuwe Business Case
• Op basis van de analyse: 5 actiepunten die via een nieuw project het lerende netwerk
verder moeten ontwikkelen
3. Dag van de Projectcoördinator
•

Een event waarop de resultaten van de analyse worden meegedeeld, alsook het
officiële startpunt van het lerende netwerk
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Timing (voorlopige planning):
2de trimester: analyse en voorstudie
3de trimester: effectieve uitvoering tevredenheidsenquête
4de trimester: analyse

I2: Organisatieontwikkeling
 I2 - Project : Overkoepelende coördinatie: ondersteuning van de organisatiekanteling in
uitvoering van de masterplanning (BC661) (SCC)
Het SCC-gedeelte van het project heeft als doel:
-

Een masterplanning op te stellen die de afhankelijkheden in kaart brengt en de basis
vormt voor de opvolging van de modernisering;
De rapportering over de voortgang van de masterplanning;
De escalatie van risico’s of knelpunten naar het directiecomité;
Een geïntegreerde communicatiestrategie en –plan opstellen en opvolgen;
De opmaak van ondersteunende handleiding en uitrol-checklists;
Het organiseren van regelmatige overlegmomenten met SPOCs stafdiensten en
diensten OCC.

In de loop van 2013 worden volgende mijlpalen nagestreefd:
- Eerste jaarhelft: Voorstel van masterplanning kanteling met daaraan gekoppeld
communicatieplan.
- Tweede jaarhelft: Verder detaillering en verfijning masterplanning kanteling in functie van
publicatie KB’s en uitrolstrategie business.

 I2 - Project : Optimaliseren van PMFin, Project Master en Cognos (SCC-00743) (SCC)
Dit project wil enerzijds de projectactoren (projectleider, Sponsor, PMO, ICT projectcoördinatoren,
projectmedewerkers….) maximaal ondersteunen in het beheren en beheersen van hun projecten via
een evoluerende methodologie (PMFin ) en de projecttool (Project Master), parallel aan de
maturiteit, verwachtingen en wensen van de organisatie en de projectactoren.
Anderzijds wil dit project de mogelijkheden van de rapporteringen verder uitbouwen en verbeteren
puttend uit de projectinformatie uit Project Master en Cognos. Het betreft de rapporten voor de
stuurgroep, directiecomité en de interkabinettenwerkgroep.
Om dit te bereiken zijn er volgende stappen voorzien :
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Eind januari : Afronding van de testing van de nieuwe versie van Project Master 5.0
Februari 2013 : Project Master 5.0 in productieomgeving, aanpassen van de PMFin vademecum
Maart en april : coaching/trainingssessies PMFin/Project Master
Dit project wordt een day-to-day aangelegenheid voor het team strategisch PMO : aanpassen van
methodologie/projecttool aan de wensen en verwachting van de aan maturiteit winnende
organisatie.
 I2 - Project : Creatie en implementatie van een waardenkader (785) (SCC)
In de steeds toenemende strijd voor adequate werkkrachten vormt o.a. het imago van een
overheidsdienst een invloedrijk element. In deze optiek zijn ambtenaren de vaandeldragers van de
waarden waarvoor de desbetreffende overheidsdienst staat of wenst te staan. Naast de creatie van
een sterk imago kunnen deze waarden ook intern bijdragen tot een efficiëntere werking.
Het initiële waardenkader van de FOD Financiën was te omvangrijk om te implementeren in de
organisatie. Daarom werd beslist om vier kernwaarden, gedefinieerd vanuit vier invalshoeken, voor
onze overheidsdienst te behouden, nl. gedreven, dienstbaar, correct en integer.
De voornaamste elementen ter implementatie van de waarden zijn de communicatie van deze
waarden enerzijds, en de organisatie van focusgroepen om deze waarden te laten leven bij het
personeel anderzijds.

Concrete planning 2013:
1e trimester 2013: concretiseren en uitvoeren van een verschillende overeengekomen
communicatieacties via verschillende kanalen om de waarden te integreren bij het personeel.

1e en 2e trimester 2013: Organiseren van focusgroepen voor de verdere uitwerking van
gedragsindicatoren omtrent de waarden.

3e trimester 2013: Communicatie van de resultaten van de focusgroepen via de publicatie van een
brochure.

 I2 - Doelstelling: Optimaliseren van FISCONET + (DVZ)
Doel : Het werk van de agenten van het departement ondersteunen door hen een toepassing, een
zoekmotor en een portaalsite met een actief beheerde fiscale en wettelijke documentatie en
informatie ter beschikking te stellen.
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Eindresultaat : het in productie nemen van een nieuwe versie van Fisconet (31/12/2015)
Fasen :
- einde van het tweede kwartaal 2013 : publicatie van een lastenboek (budget 2014)
- maart 2013 : publicatie van de evolutie van de huidige oplossing (bijwerking van de site en Nuxeo)
- derde kwartaal 2013 : bijwerking van Autonomy (zoekmotor)
- 2014 : verschillende kleine ontwikkelingen
- 31/12/2015 : nieuwe versie

 I2 - Doelstelling: Ondersteuning kennisbeheer (DVZ)
Contextualisatie en samenwerking
Doel : de kennis verdiepen door de verrijking van de inhoud. Dankzij de integratie van collaboration
tools kunnen de gebruikers de inhoudelijke informatie te capteren, behandelen en bewerken. Deze
tools laten toe over de inhoud te communiceren, voorstellen te formuleren, een contactpersoon in
de administratie op te zoeken, ervaringen te delen, informatie uit te wisselen in een virtuele
gemeenschap of community, enz.
Fasen :
- oprichting van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ICT, SCC, Fisconet, P&O en
FISC en andere entiteiten
- 2012-2013 : eerste testen van samenwerking met Kluwer in het kader van de privépublicaties
(Werdefroy en Decuyper) : het delen van nota’s, elektronische post-its, elektronische aantekeningen,
inhoudswaarschuwingen, enz.
- eerste kwartaal : Microsoft Customer Immersion Experience, gebaseerd op Sharepoint 2012.
Administratieve werkscenario’s worden in productie getest.
- eerste kwartaal 2013 : Het testen in FisconetPlus zelf in samenwerking met Microsoft en een
andere privépartner.
- 2014 : opstelling van een communicatieplan, een veranderingsmanagementplan
(changemanagementplan) en een ontwikkelingsplan voor community’s.
- 31/12/2015 : integratie van samenwerkingsmiddelen in de nieuwe versie van fisconetPlus.
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 I2 - Doelstelling : Leidraad bij het deontologisch kader (DVZ)
De leidraad bij het deontologisch kader heeft als doel meer uitleg te geven bij de gedragsregels die
gelden voor de federale ambtenaren zoals omschreven in het “deontologisch kader” van 17
augustus 2007. De leidraad draagt de missie, visie en waarden van de FOD Financiën uit en biedt een
houvast door meer uitleg te geven over onder meer het beroepsgeheim, de vrijheid van
meningsuiting en risico’s op belangenconflicten, enz.
De leidraad bij het deontologisch kader richt zich tot de statutaire, stagedoende en contractuele
medewerkers van de FOD Financiën. Hij is eveneens van toepassing op de medewerkers van andere
overheidsdiensten die bij de FOD Financiën gedetacheerd zijn, evenals op medewerkers van de FOD
Financiën die bij een andere overheidsdienst of beleidscel gedetacheerd zijn.

Actieplan 2013
1ste trimester 2013:
Finaliseren van leidraad bij het deontologisch kader en voorleggen aan de representatieve
vakorganisaties
Opmaken en laten valideren van enerzijds een communicatieplan en anderzijds een plan van
vorming en opleiding
Opstarten van communicatie, vorming en opleiding
2de trimester 2013:
Voortzetten van communicatie, vorming en opleiding

 I2 - Doelstelling : Dienst Duurzame Ontwikkeling – Dag van de vrijwilliger – doelstellingen
(DO)
In het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en om het federale programma
“RSEtat” in te vullen en te illustreren, wil de Dienst Duurzame Ontwikkeling de ambtenaren van
Financiën de milieuverenigingen te laten ontdekken. Sinds het pilootproject van 2011, organiseert
de Dienst Duurzame Ontwikkeling voor alle medewerkers een “dag van de vrijwilliger”: over heel
België worden meerdere activiteiten georganiseerd, de vrijwilligers mogen dan een activiteit kiezen,
op basis van interesse en afstand tot de woonplaats. Het project gebeurt altijd op een zaterdag:
hierdoor wordt de nadruk gelegd op het feit dat men de persoonlijke tijd deelt/opoffert met
anderen.
Algemene doelstelling: Mensen warm maken voor vrijwilligerswerk tijdens een uitwisselings- en
ontmoetingsmoment
Organisatie doelstellingen voor de editie 2013:
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Op de eerste plaats de deelnemers contacteren, via mail en telefoon, om te luisteren naar hun
wensen en noden i.v.m. met de te ondersteunen acties
Een actieplan opstellen
Het organiseren van de activiteiten niet enkel in overeenstemming met de wensen van de
deelnemers, maar ook over het gehele Belgische grondgebied. Op deze manier kan iedereen een
activiteit dichtbij hun woonplaats vinden.
Timing van de editie 2013
December 2012: eerste aankondiging van de dag van de Vrijwilliger in 2013 en de vraag aan de
vrijwilligers van 2012 of ze suggesties hebben
Januari 2013: Eerste aankondiging voor alle deelnemers van Financiën en de vraag of zij suggesties
hebben.
Midden februari 2013: gedetailleerde omschrijving van het dagprogramma en het openstellen van de
inschrijvingen
Midden maart 2013: herinnering om zich in te schrijven
29 maart 2013: afsluiten van inschrijvingen
20 april 2013 : “Dag van de Vrijwilliger 2013”
Mei 2013 : feedback via verschillende kanalen

 I2 - Dienst Duurzame Ontwikkeling – Dag van de duurzame ontwikkeling – Doelstellingen
(DO)
In nauwe samenwerking met de POD Duurzame Ontwikkeling, organiseert de FOD Financiën sinds
2005 jaarlijks een “Dag van de Duurzame Ontwikkeling”. Het gaat om een federaal project, dat door
de deelnemende openbare diensten intern worden beheerd. Verschillende problemen, eigen aan
duurzame ontwikkeling worden elke jaar behandeld. Op deze dag worden vaak bijkomende acties
georganiseerd zoals, inzamelacties en een duurzame maaltijd in een aantal restaurants van de FOD
Financiën.
Sinds 2010, waken wij er over om met deze dag over het gehele Belgische grond gebied aanwezig te
zijn en niet enkel in Brussel. Zo heeft iedere ambtenaar de mogelijkheid om deel te nemen.
Algemene doelstelling :
Sensibiliseren van de medewerkers van de FOD Financiën over de problemen verbonden met de
duurzame ontwikkeling. Dit zijn voornamelijk milieu gerelateerde thema’s en het doel is hen aan te
moedigen om nog respectvol(ler) om te gaan met de planeet. Bv. de thema’s die de voorgaande
jaren behandeld werden: duurzame voeding, duurzame mobiliteit, …
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Opmerking : Het voorgestelde thema door de POD DO voor het jaar 2013 is vrijwilligerswerk. In dit
geval, zal de FOD Financiën het voorstel van de POD niet volgen. Omdat wij al een vrijwilliger dag
organiseren geven wij de voorkeur om tijdens Dag van Duurzame Ontwikkeling rond
milieuproblemen te werken.
Organisatie doelstelling :
Bepalen van activiteiten die overeenstemmen met het gekozen thema, overal in België
Opstellen en uitvoeren van een actieplan
Timing voor 2013 :
Mei 2013 : selectie van een thema, specifiek door de FOD Financiën ontwikkeld
Juni 2013 : aankondigen van het thema aan de medewerkers
Eind augustus 2013 : gedetailleerd omschrijving van het programma en het openen van de
inschrijvingen
Midden september 2013 : herinnering om zich in te schrijven
Eind september 2013 : afsluiten van de inschrijvingen
Eind oktober 2013 : Dag van de Duurzame Ontwikkeling 2013

 I2 - Dienst Duurzame Ontwikkeling:
(bedrijfsvervoerplan)/doelstelling (DO)

Uitvoeren

actieplan

mobiliteitsenquête

De FOD Financiën dient driejaarlijks een grootschalig onderzoek te organiseren naar de
mobiliteitsgewoonten en -wensen van zijn personeelsleden. De FOD heeft dit onderzoek voor de
eerste keer georganiseerd in 2011, en zal dit opnieuw moeten organiseren in 2014.
De FOD dient twee verplichtingen na te leven:
Hij moet een bedrijfsvervoerplan opstellen voor al zijn gebouwen in Brussel waarin 100 of meer
personeelsleden tewerkgesteld zijn (regionale verplichting - Brussels Instituut voor Milieubeheer).
In 2011 waren de personeelsleden uit 6 gebouwen in Brussel bij dit onderzoek betrokken.
Hij moet de nationale diagnostiek woon-werkverkeer aanvullen op basis van de gegevens die hij
inzamelt bij zijn personeelsleden die werken in een gebouw waarin 30 of meer personen
tewerkgesteld zijn (nationale verplichting - FOD Mobiliteit en Vervoer).
In 2011 waren de personeelsleden uit 138 gebouwen in België bij dit onderzoek betrokken.
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In 2011 werd het onderzoek georganiseerd en in 2012 werd de gevraagde informatie, na
goedkeuring door het Directiecomité op 23/03/2012 en na overleg met het Overlegcomité op
21/05/2012, bezorgd aan de bevoegde instanties.
Terwijl het bij de diagnostiek woon-werkverkeer enkel gaat om het vergaren van informatie, dient de
FOD, in het kader van de bedrijfsvervoerplannen, een aantal verplichte maatregelen te nemen en
een aantal potentiële maatregelen te onderzoeken die de duurzame mobiliteit zouden kunnen
stimuleren. De bedoeling van deze maatregelen is de mobiliteit in Brussel te verbeteren en de hinder
voor de omgeving te verminderen en dit door het woon-werk- en zakelijk verkeer efficiënter te
organiseren en de vervoerswijze van de werknemers te beïnvloeden in de richting van de meer
duurzame verplaatsingsmiddelen.
Verplichte maatregelen:
Het communiceren van de gegevens van de contactpersoon aan de werknemers
Het publiceren van de naam van de persoon die de bedrijfsvervoerplannen heeft opgesteld
(planning: maart 2013)
De (nieuwe) werknemers informeren over de inhoud en de evolutie van het bedrijfsvervoerplan
De werknemers zullen via de intranetsite van de Dienst Duurzame Ontwikkeling, rubriek Mobiliteit,
worden geïnformeerd over de inhoud en de evolutie van het bedrijfsvervoerplan (planning: maart
2013 + bij iedere beslissing)
De nieuwe werknemers zullen, in samenwerking met de Stafdienst P&O, op de hoogte worden
gebracht van het bestaan van de intranetsite van de Dienst Duurzame Ontwikkeling waar zij, in de
rubriek Mobiliteit, informatie kunnen terugvinden over het mobiliteitsbeleid van de FOD Financiën
(planning: mei 2013)
Het organiseren van bewustmakingsacties ter attentie van de werknemers en bezoekers
Werknemers: Om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen voor de
dienstverplaatsingen zullen er op strategische plaatsen netwerkplannen worden opgehangen van de
openbare vervoersmaatschappijen. Links naar de sites van de openbare vervoersmaatschappijen zijn
al terug te vinden in de rubriek "nuttige links" op de homepagina van het intranet. Intern is het
mogelijk om MIVB-rittenkaarten aan te vragen voor dienstverplaatsingen. De aanvrager zal, samen
met de rittenkaart, ook een netwerkplan ontvangen van de MIVB (planning: juni 2013)
Bezoekers: Via de internetsite van de FOD Financiën zullen de bezoekers op de hoogte worden
gebracht van de bereikbaarheid van het gebouw met het openbaar vervoer (planning: oktober 2013)
Het opstellen van een multimodaal toegangsplan per gebouw
Er zal een bereikbaarheidsplan worden opgesteld voor de betrokken gebouwen (planning: oktober
2013)
Het verstrekken van informatie over de lijnen, haltes, dienstregelingen, reisroutes, tarieven,…
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Om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen zullen er op strategische plaatsen
netwerkplannen worden opgehangen van de openbare vervoersmaatschappijen (planning: juni 2013)
Het uitbreiden van de fietsenstallingen
Het aantal plaatsen mag niet lager zijn dan één vijfde van het aantal parkeerplaatsen voorzien voor
gemotoriseerde voertuigen (planning: juni 2013)
Het nemen van maatregelen voor het vergroenen van de wagenvloot
Het aanschaffen van een elektrisch voertuig voor de postbedeling (planning: vierde semester 2013)
Het nemen van specifieke acties bij een piekperiode van luchtvervuiling
Er zal een specifiek actieplan worden opgesteld in samenspraak met de betrokken diensten
(planning: oktober 2013)
De verplichte maatregelen zullen gerealiseerd worden aan de hand van een actieplan per maatregel.

Potentiële maatregelen:
Het aanstellen van een mobiliteitscoördinator
De terugbetaling van parkingkosten aan het station van vertrek
Het aanmoedigen van de werknemers om het openbaar vervoer te gebruiken voor
dienstverplaatsingen
Het ter beschikking stellen van dienstfietsen
Het ter beschikking stellen van douches en kleedkamers voor fietsers
Het organiseren van opleidingen “fietsen in de stad”
Het ter beschikking stellen van reparatiemateriaal voor fietsers
Het nemen van maatregelen voor het onderhoud van de fietsen op de site
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit
Het creëren van gereserveerde en gemakkelijk bereikbare parkeerplaatsen voor personen met een
beperkte mobiliteit
De werknemers informeren over carpooling
Het gebruiken van een interne of externe carpooldatabank
Het creëren van gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers
Het organiseren van carpooling via een overeenkomst tussen werknemer en werkgever
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Het garanderen van een thuisrit in geval van problemen met de carpoolpartner
Het gebruiken van Cambio (carsharing)
Het vormen of informatie geven over ‘eco-driving’
Het sensibiliseren van de werknemers op het vlak van verkeersveiligheid
Het werken op afstand
Regelmatig overleg organiseren met de lokale overheden bevoegd voor de toegangswegen tot de
site (wegen, fietspaden, stoepen, …)
Het samenwerken met de gewestelijke instanties voor verkeersbeleid
Het nemen van specifieke acties voor leveringen
Het gebruiken van gewestelijke of lokale financiële steun voor mobiliteitskwestie
Planning voor de potentiële maatregelen: In de loop van 2013 zal elke potentiële maatregel
onderzocht worden op zijn wenselijkheid. Wanneer een mogelijke maatregel als gewenst wordt
bevonden, zal er een actieplan worden opgesteld om deze maatregel effectief door te voeren)

 I2 - Toekomstige Stafdienst BEO – Operationalisering – Doelstelling (BEO)
De dienst Beleidsexpertise en – Ondersteuning behoort heden tot de diensten van de Voorzitter. In
2013 zal een mandaathouder worden aangeduid en nadien zal deze stafdienst geoperationaliseerd
worden.
Deze dienst zal uitgroeien tot een volwaardige stafdienst, door onder meer de bestaande studie- en
documentatiedienst een prominente rol te geven in het beleidsvoorbereidend werk.
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