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Dit realisatieboek gaat in op de planning van de realisatie van Coperfin en de structuur nodig om de inspanningen te sturen en op te volgen
Het realisatieboek is opgedeeld in twee delen.

Deel 1 kan beschouwd worden als een rapportering aan het management. Het bevat een inleiding op het gehele realisatieboek, een
overzicht van realisatieplanning over de jaren heen en een insteek voor de programmamanagementstructuur nodig om de realisatie van
Coperfin op te volgen en te sturen.

In dit deel 2 worden enerzijds de insteken voor de realisatiefiches per thema en anderzijds de tentatieve lijst van aan te passen wetgeving als
bijlage gegegeven. De realisatiefiches splitsen de veranderingsvoorstellen per thema op in mijlpaalprogramma’s en nog verder in projecten.
Een planning wordt erin uitgezet om de veranderingen correct en efficiënt te kunnen implementeren. Op basis van deze planning, zal bij het
begin van elke realisatiefase, een gedetailleerde analyse uitgevoerd worden, waarbij de precieze (detail)planning ter implementatie van de
nieuwe processen, organisatie en functies bepaald wordt.
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1. Inleiding
Per thema is een realisatiefiche gemaakt die telkens volgende elementen aangeeft:
-

Draagwijdte van het thema: waar wil men naar toe en welke processen (zoals bepaald in luik 3 van Coperfin) zijn betrokken

-

Overzichtstekening van de mijlpaalprogramma’s in de tijd

-

Overzichtstabel van de mijlpalen met aanduiding van de timing van de realisatie en indicatoren: het eigenlijke effect naar de
organisatie en de burger, deze indicatoren zijn meetbare resultaten.

-

Per mijlpaalprogramma:
Overzicht van de betrokken entiteiten uit het organogram waarop het mijlpaalprogramma effect heeft. Aangezien de
aanduiding van de entiteit, die het initiatief en dus de verantwoordelijkheid neemt over een programma, afhankelijk is van
strategische beslissingen over de prioriteiten bij de implementatie en de beslissingen van het nieuwe management, wordt
er in principe geen initiatiefnemende entiteit aangegeven. Enkel indien er een duidelijke indicatie is, zal er één worden
aangegeven (of een lijst van entiteiten waaruit de initiatiefnemende entiteit best zou worden gekozen).
Overzicht per mijlpaalprogramma van de betrokken projecten met een korte beschrijving, de fase waarin ze zich bevinden
(ontwerpen, bouwen/testen, invoeren) en de timing. Deze projecten richten zich op de verschillende pijlers van de
blauwdruk (organisatie, ICT, infrastructuur en personeel). Vele aspecten van de pijler personeel zijn gelinkt met de
activiteiten en verantwoordelijkheden van de programmamanagementstructuur (sponsor/change netwerk, cultuur
assessments, leiderschap,…). Er wordt hiernaar dan ook geen expliciete verwijzing gemaakt in het projectoverzicht. De
activiteiten uit de pijler personeel die specifiek door een mijlpaalprogramma genoodzaakt worden, zoals bv.een specifieke
training, uiteraard wel expliciet opgenomen in het projectenoverzicht

-

Risico’s en randvoorwaarden voor de realisatie van het thema. Hierbij worden enkel de risico’s en randvoorwaarden aangegeven die
extern zijn aan de FOD financiën, die een wisselwerking tussen de verschillende thema’s aangeven of die betrekking hebben op de aan
te passen regelgeving/wetgeving. Er wordt aangegeven of een risico/randvoorwaarde voor heel het thema geldt of enkel voor één of
p. 11
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meerdere mijlpaalprogramma’s. Het spreekt voor zich dat over alle thema’s heen, het beschikken over ambtenaren met de juiste
competenties een essentiële randvoorwaarde voor succes is.
Volgend schema geeft de context aan van de realisatiefiches in het geheel van activiteiten die in het kader van Coperfin zijn opgezet:

LUIK 2

Strategische principes

Processen
LUIK 3
Bepaling van behoeften naar
functies, ICT en infrastructuur

Organisatie
boek

Functie boek

ICT boek

Infrastructuur
boek

LUIK 4
Realisatiefiches

Imple-

Fundamenten

PMO

Implementatie van de BPR

mentatie

Strategische principes.
In luik 2 werden de strategische principes bepaald voor de BPR. Deze strategische principes omvatten de klemtonen waaraan de blauwdruk van
processen, functies, ICT- en infrastructuur moeten voldoen. De realisatieplannen geven een invulling van deze strategische principes. De 7
geïdentificeerde thema’s geven een concrete uitwerking aan de strategische principes die door de verschillende BPR programma’s werden
bepaald.
p. 12
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Processen
De realisatie-plannen (en fundamenten) worden opgezet om de in luik 3 bepaalde processen te operationaliseren. De beschrijving van de
processen geeft dus een aanduiding wat de correcte draagwijdte van de realisatieplannen zal zijn.

Bepaling van behoeften naar functies, organisatie, ICT en infrastructuur behoeften in functie-boek, organisatie-boek, ICT boek,
Infrastructuurboek
De in luik 3 bepaalde behoeften naar functies, ICT en infrastructuur worden gestructureerd in de respectievelijke boeken. De realisatiefiches
geven dus aan hoe het functieboek, het ICT boek en het infrastructuurboek kunnen gerealiseerd worden, en wanneer in de tijd deze realisatie
kan gebeuren

Fundamenten
Om bepaalde thema’s te kunnen aanvatten of af te werken, dient er in sommige gevallen aan bepaalde gemeenschappelijke voorwaarden
voldaan te worden. Deze gemeenschappelijke voorwaarden noemen we hier “fundamenten”. Deze fundamenten creëren de nodige omkadering
die de organisatie nodig heeft om effectief en efficiënt aan de realisatie van Coperfin te kunnen werken. Het betreft in eerste instantie een
aantal aspecten inzake personeel, organisatie, ICT, en infrastructuur. Voorbeelden van dergelijke fundamenten zijn de aanstelling en introductie
van het nieuwe management, de realisatie van essentiële ICT-elementen, de implementatie van vernieuwde organisaties inzake P&O, ICT, e.d..
Deze fundamenten zullen waarschijnlijk hoofdzakelijk in de beginfase dienen uitgebouwd te worden.

MIJLPAALPROGRAMMA’S

p. 13
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PMO
De realisatie van Coperfin is een omvangrijk en complex geheel. Een belangrijke sturing voor een correcte en efficiënte implementatie is
daarom nodig. Het deel ‘Programmamanagementstructuur’ heeft tot doel de structuur ter implementatie van de realisatiefiches en fundamenten
te beschrijven.

p. 14
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2. Thema 1: “Enig dossier”
2.1. Draagwijdte
Het “Enig Dossier” creëert een geïntegreerde visie van de burger. Dit laat de FOD Financiën toe de burger als een eenheid te benaderen en niet
opgedeeld naar soort belasting. Op die manier kan consistentie en eenheid van informatie bewaard worden.
Het “Enig Dossier” structureert alle informatie die de FOD Financiën ter beschikking heeft. Het zal de FOD Financiën in staat stellen een
overzicht te bewaren van de inhoud, de plaats en het gebruik van interne en externe informatie.
Het “Enig Dossier” is geen applicatie, maar is een basisprincipe dat consistent zal worden gehanteerd bij de implementatie van nieuwe ICT
applicaties. Het heeft als doelstelling de gebruiker alle informatie aan te kunnen bieden die nodig is om haar/zijn taak op de beste manier uit te
kunnen oefenen (volgens de finaliteit- en proportionaliteitsbeginsels). Bij de realisatie van het “Enig Dossier” is het gebruik van een unieke
identificatiesleutel uiteraard van groot belang.
Het “Enig Dossier” zal een grote bijdrage leveren om gegevens slechts eenmalig op te vragen bij de burger en aldus een hoeksteen vormen bij
de administratieve vereenvoudiging. Ook zal het een effect hebben op de responsabilisering van de ambtenaren want het laat de ambtenaar toe
om polyvalente controles uit te voeren via het geïntegreerd beeld van de belastingplichtige.
De implementatie van het Enig Dossier heeft een grote impact doorheen de ganse FOD Financiën vermits het de spil vormt van de ICT to-be
architectuur van de FOD Financiën.
De implementatie van dit thema impliceert de invoering van processen:
-

De functionele processen Belastingen en Invordering

-

Inning

-

De functionele processen Patrimoniale documentatie

-

De specifieke processen

-

De ondersteunende processen
p. 15
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2.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1. Datamodel voor informatiebeheer
2. Identificatiegegevens
(Release 1)

2.Ident.gegevens
(Release 2)

3.
Interactie
-gegevens
4. Informatie
m.b.t.
Patrimonium
Documentatie

Raadpleging van
deze verschillende
gegevensgroepen
in het Enig Dossier

5.
Gedigitaliseerde
informatie
6. Structureren van bepaalde (niet-)
fiscale gegevens in het Enig Dossier

7. Informatie i.v.m.
Bijstand en Controle (

Aanpassing regelgeving
Politiek akkoord over basisafspraken
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2.3. Mijlpalen
Mijlpaal
1. De FOD Financiën zal in staat zijn het beheer van
elektronische informatie op een duidelijke en
efficiënte manier in te richten, met bijzondere zorg
voor de veiligheid van de gegevens en de wettelijke
normen ter zake.

Timing van realisatie

Indicatoren

Q4 2002 – Q3 2005

•
•
•

2. De FOD Financiën zal in staat zijn een eerste versie
van het Enig Dossier beschikbaar te hebben waarin
de identificatiegegevens van alle burgers voorkomt.
-

-

Release 1
Release 2

Q1 2003 – Q1 2004

•

Q1 2003 – Q3 2003
Q4 2003 – Q1 2004

•

Eénmalige opvraging van gegevens bij
burgers en ondernemingen
Normalisatie van gegevens volgens
het principe van de “authentieke
bron” (in overleg met FEDICT).
Globale planning is beschikbaar m.b.t.
het gefaseerd invoeren van het Enig
Dossier
Gegevens uit de kruispuntbanken van
het RijksRegister en KBO zijn
zichtbaar in het Enig Dossier van de
FOD Financiën d.m.v. een uniek
identificatienummer.
Wijzigingen aangebracht in één van
de nieuwe omgevingen worden
behandeld volgens de principes van
de “authentieke bron” en dan ook
automatisch zichtbaar worden in de
andere omgeving

p. 17
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3. De FOD Financiën zal in staat zijn om bepaalde
interactie gegevens te raadplegen met behulp van
toepassingen die gebruik maken van het Enig Dossier.

4. De FOD Financiën zal in staat zijn om gegevens
m.b.t. Patrimonium Documentatie, zoals bijvoorbeeld
de samenstelling en de waarde van het patrimonium
van alle burgers te structureren in het Enig Dossier
zodat een Kruispuntbank voor de Patrimoniale
gegevens kan worden ingericht

18/06/02

Q3 2003 – Q4 2003

Q3 2003 – Q2 2004

•

Interactie gegevens (zie ook Thema
3) worden ter beschikking gesteld van
externe bronnen, waaronder het
federaal portaal en andere overheden.

•

Wijzigingen aangebracht in één van
de nieuwe omgevingen worden
behandeld volgens de principes van
de authentieke bron en dan ook
automatisch zichtbaar worden in de
andere omgeving
Roerende en onroerende informatie
wordt ter beschikking gesteld van
externe bronnen, waaronder de portal
en andere FOD’s

•

•

Wijzigingen aangebracht in één van
de nieuwe omgevingen worden
behandeld volgens de principes van
de authentieke bron en dan ook
automatisch zichtbaar worden in de
andere omgeving

•

Bepaalde roerende en onroerende
gegevens momenteel beschikbaar in
de bestaande systemen worden ter
beschikking gesteld van de nieuwe
omgeving
p. 18
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5. De FOD Financiën zal in staat zijn om
gedigitaliseerde informatie (via scanning van
documenten) in verband met burgers, roerende en
onroerende goederen te raadplegen in het “Enig
Dossier”.

6. De FOD Financiën zal in staat zijn via het “Enig
Dossier” transacties in verband met belastingen,
heffingen, e.d. te raadplegen en ter beschikking te
stellen.
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Q4 2003 – Q2 2004

Q3 2003 – Q1 2005

•

Gedigitaliseerde informatie wordt ter
beschikking gesteld van de andere
omgevingen: identificatie gegevens,
interactie gegevens,
belastingsinformatie, goederen
informatie

•

Archivering op elektronische wijze
wordt mogelijk
Belastinginformatie wordt ter
beschikking gesteld van interne en
externe bronnen, waaronder het
federaal portaal en andere overheden.

•

•

Wijzigingen aangebracht in één van
de nieuwe omgevingen worden
behandeld volgens de principes van
de authentieke bron die dan ook
automatisch zichtbaar worden in de
andere omgeving

•

Bepaalde belastingsgegevens
momenteel beschikbaar in de
bestaande systemen worden ter
beschikking gesteld van de nieuwe
omgeving

p. 19
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7. De FOD Financiën zal in staat zijn via het enig
dossier analytische informatie (segmentatie,
risicoprofielen, …) bijkomend te kunnen raadplegen.
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Q1 2004 – Q1 2005

•

Analytische informatie wordt ter
beschikking gesteld van processen
zoals risicobeheer, klanteninzicht

•

Wijzigingen aangebracht in één van
de nieuwe omgevingen worden
behandeld volgens de principes van
de authentieke bron en dan ook
automatisch zichtbaar worden in de
andere omgeving
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2.4. Mijlpaalprogramma 1: “De FOD Financiën zal in staat zijn het beheer van elektronische informatie op een
duidelijke en efficiënte manier in te richten, met bijzondere zorg voor de veiligheid van de gegevens en de
wettelijke normen ter zake.
2.4.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering;
Functionele expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding

p. 21
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2.4.2. Betrokken projecten
Nummer

Beschrijving

Fase

Timing

1.1

Verantwoordelijken aanduiden voor het beheer van het Enig Dossier,
waaronder:
o Bestuur samenstellen van een Toezichtscomité, bestaande uit
medewerkers van alle betrokken pijlers
o Administratie
o Kader creëren i.v.m. wettelijke vereisten
o Strategie vastleggen m.b.t. het ontwerp en het gebruik van het
Enig Dossier (beveiliging, bevoegdheden, logging, audit)
Creatie van een globaal informatiemodel voor de volgende gebieden:
o Identificatiegegevens van burgers, gemodelleerd zodat het de
basis vormt voor het geïntegreerd verwerkingsysteem.
o Bevoegdheden en andere informatie, specifiek aan de FOD
Financiën, rond de burger
o Informatie m.b.t. interactiegegevens (Thema 3)
o Informatie m.b.t. Patrimonium Documentatie
o Gedigitaliseerde informatie
o Fiscale en niet-fiscale gegevens (transacties)
o Datamodel voor analytische gegevens (Thema 4)
Continue herziening van het datamodel om de gegevens in de
verschillende stadia te evalueren, rekening houdend met onder
andere:
o Nieuwe gegevens die worden toegevoegd
o Gegevens die niet langer gebruikt worden
o Veranderingen m.b.t. de authentieke bron

Ontwerpen

Q4 2002 – Q1
2005

Ontwerpen

Q1 2003 – Q2
2005

Ontwerpen

Q3 2003 – Q3
2005

1.2

1.3

p. 22
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1.4
1.5

1.6

1.7

Communicatie van de principes van informatie management in de FOD
Financiën, om er zeker van te zijn binnen de FOD dat het nieuwe
datamodel wordt aanvaard
Creatie van een begrijpelijke data woordenboek (metadata), welke
een inventaris geeft van alle gegevens gebruikt binnen de FOD
Financiën, inbegrepen:
o de oorsprong/bron van de gegevens
o authentieke bron (vb. FEDICT)
o bestemmingen
o eigenaar van de gegevens
Prioriteiten vastleggen betreffende:
o systemen die toegang moeten hebben tot bepaalde gegevens
o gegevens die beschikbaar moeten zijn
o gegevens die aanwezig moeten zijn in het enig dossier
Implementeren van de technologie die ondersteuning moet bieden aan
het concept van informatiebeheer voor de FOD Financiën (data
repository)

18/06/02

Ontwerpen

Q2 2003 – Q1
2004

Ontwerpen

Q1 2003 – Q3
2005

Ontwerpen

Q2 2003 – Q3
2004

Invoeren

Q2 2003 – Q4
2003
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2.5. Mijlpaalprogramma 2: “De FOD Financiën zal in staat zijn om een eerste versie van het Enig Dossier
beschikbaar te hebben waarin de identificatie gegevens van alle burgers van de FOD Financiën voorkomt.
-

Release 1: Q1 2003 – Q3 2003

-

Release 2: Q4 2003 – Q1 2004

2.5.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding

p. 24
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2.5.2. Betrokken projecten
Nummer
2.1

2.2

Beschrijving
Ontwerpen van het enig dossier voor deze fase, inbegrepen:
o Gegevens die deel uit maken van deze fase (klantengegevens)
met hun authentieke bronnen (en eigenaars)
o Gebruik van een unieke identificatiesleutel
o Interfaces en toegang tussen het “Enig Dossier” en het RR,
KBO, bestaande systemen FOD Financiën.
o Richtlijnen opstellen qua gebruik en onderhoud:
bevoegdheden, e.d.
o Ontwerpen van beveiliging, authenticatie en authorisatie (link
met Directory Services)
o Gedetailleerd ontwerp van de tabellen en elementen die
moeten opgenomen worden
Bouw van elementen van de eerste uitgave van het Enig Dossier,
inbegrepen:
o Klantenbestand – gemodelleerd in functie van de eerste versie
van het geïntegreerd verwerkingssysteem
o Link tussen Klantenbestand, KBO, RR en bestaande systemen
zoals nodig
o Migratie van gegevens naar het klantenbestand (inbegrepen
conversie en cleaning van gegevens) – betreffende alle
gegevens die onmiddellijk nodig zijn in het klantenbestand en
niet beschikbaar in RR of KBO
o Implementatie logging & audit-trail voor het “Enig Dossier”
o Beveiliging volgens ontwerp

Fase
Ontwerpen

Timing
Q1 2003 – Q2
2003

Bouwen
en testen

Q1 2003 – Q1
2004

p. 25
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2.3

2.4
2.5

o Interfaces ontwikkelen met KBO, RR en bestaande systemen
Bouwen en testen van “Publish & Subscribe” mogelijkheden (d.i. het
activeren van de databank als kruispuntbank: bestaande interne
systemen, overheden, burgers kunnen bepaalde informatie opvragen,
eenmalig of recurrent)
Opleiding van de gebruikers i.v.m. het gebruik van deze eerste versie
van het “Enig Dossier”
Implementatie van de eerste uitgave van het Enig Dossier:
o Piloot implementatie (kleine groep gebruikers)
o Volledige implementatie (volledige groep gebruikers)

18/06/02

Bouwen
en testen

Q3 2003 – Q1
2004

Invoeren

Q3 2003 – Q1
2004
Q3 2003 – Q1
2004

Invoeren
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2.6. Mijlpaalprogramma 3: “De FOD Financiën zal in staat zijn om bepaalde interactie-gegevens te raadplegen
met behulp van toepassingen die gebruik maken van het Enig Dossier.
2.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding
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2.6.2. Betrokken projecten
Nummer
3.1

3.2

3.3

Beschrijving
Ontwerp van het enig dossier voor deze fase, inbegrepen:
o De gegevens die moeten opgenomen worden in deze fase
(interactie informatie) en de authentieke bronnen/eigenaars
van deze gegevens
o Onderzoeken wettelijke consequenties
o Toegangskanalen en linken tussen het enig dossier en de
andere systemen
o Veiligheid en toegang benodigdheden (link met Directory
Services)
o Audit Trail
o Gedetailleerd ontwerp van de tabellen en elementen die
moeten opgenomen worden
Bouw van de elementen voor deze fase van het enig dossier,
inbegrepen:
o Linken tussen het enig dossier en andere systemen die nodig
zijn
o Audit Trail voor het enig dossier dat alle interactie gegevens
bevat
o Veiligheid en toegangs benodigdheden
o Interne/externe “Publish & Subscribe” voorzien, die het
mogelijk maken aanpassingen van en naar de verschillende
systemen toe te laten.
Testen van de “Publish & Subscribe” mogelijkheden

Fase
Ontwerpen

Timing
Q3 2003

Bouwen
en testen

Q3 2003 – Q4
2003

Bouwen
en testen

Q4 2003
p. 28

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

3.4
3.5

Opleiding van de gebruikers
Implementatie van deze fase van het enig dossier
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Invoeren
Invoeren

Q4 2003
Q4 2003
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2.7. Mijlpaalprogramma 4: “De FOD Financiën zal in staat zijn om gegevens m.b.t. Patrimonium
Documentatie, zoals bijvoorbeeld de samenstelling en de waarde van het patrimonium van alle burgers te
structureren in het Enig Dossier zodat een Kruispuntbank voor de Patrimoniale gegevens kan worden
ingericht”
2.7.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering;
Functionele expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding

2.7.2. Betrokken projecten
Nummer
4.1

Beschrijving
Cfr. projecten van mijlpaal 3

Fase

Timing
Q3 2003 – Q2
2004
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2.8. Mijlpaalprogramma 5: “De FOD Financiën zal in staat zijn om gedigitaliseerde informatie in verband met
burgers, roerende en onroerende goederen te raadplegen in het Enig Dossier.
2.8.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding

2.8.2. Betrokken projecten
Nummer
5.1

Beschrijving
Zie naar de projecten van mijlpaal 3

Fase

5.2

Scope bepalen van digitaliseringsprocessen:
o Bepaal algemene strategie voor de FOD Financiën: wat moet er
gescand worden, wat moet er op papier bewaard worden en
wat niet
o Evalueren van de scope en mogelijkheden van de huidige
pilootimplementatie m.b.t. scanning

Ontwerpen

Timing
Q4 2003 – Q2
2004
Q4 2003
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2.9. Mijlpaalprogramma 6: “De FOD Financiën zal in staat zijn via het “Enig Dossier” transacties in verband
met belastingen, heffingen, e.d. te raadplegen en ter beschikking te stellen.
2.9.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding
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2.9.2. Betrokken projecten

Nummer
6.1

Beschrijving
Ontwerp van het Enig Dossier voor deze fase, inbegrepen:
o De gegevens die moeten opgenomen worden in deze fase
(fiscale en niet-fiscale informatie) en de authentieke
bronnen/eigenaars van deze gegevens
o Consequenties m.b.t. de wetgeving, reglementering
o Toegangskanalen en linken tussen het enig dossier en de
andere systemen
o Beveiliging en toegangsrechten (link met Directory Services)
o Audit Trail & logging
o Gedetailleerd ontwerp van de tabellen en elementen die
moeten opgenomen worden

Fase
Ontwerpen

Timing
Q3 2003 – Q1
2004

6.2

Bouw van de elementen voor deze fase van het enig dossier,
inbegrepen:
o Linken tussen het enig dossier en andere systemen die nodig
zijn
o Audit Trail voor het enig dossier dat alle interactie gegevens
bevat
o Veiligheid en toegangs benodigdheden
o Interne/externe “Publish & Subscribe” voorzien, die het
mogelijk maken aanpassingen van en naar de verschillende
systemen toe te laten.

Bouwen
en testen

Q4 2003 – Q4
2004
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6.3

Testen van de “Publish & Subscribe” mogelijkheden

6.4

Opleiding van de gebruikers

Bouwen
en testen
Invoeren

6.5

Implementatie van deze fase van het enig dossier

Invoeren

Q4 2004 – Q1
2005
Q4 2004 – Q1
2005
Q1 2005
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2.10. Mijlpaalprogramma 7: “De FOD Financiën zal in staat zijn via het “Enig Dossier” analytische informatie te
raadplegen”.
2.10.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding
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2.10.2. Betrokken activiteiten

Nummer
7.1

Beschrijving
Ontwerp van het Enig Dossier voor deze fase, inbegrepen:
o De gegevens die moeten opgenomen worden in deze fase
(analytische informatie) en de authentieke bronnen/eigenaars
van deze gegevens
o Consequenties m.b.t. de wetgeving, reglementering
o Toegangskanalen en linken tussen het enig dossier en de
andere systemen
o Beveiliging en toegangsrechten (link met Directory Services)
o Audit Trail & logging
o Gedetailleerd ontwerp van de tabellen en elementen die
moeten opgenomen worden

Fase
Ontwerpen

Timing
Q1 2004 – Q3
2004

7.2

Bouw van de elementen voor deze fase van het enig dossier,
inbegrepen:
o Linken tussen het enig dossier en andere systemen die nodig
zijn
o Audit Trail voor het enig dossier dat alle interactie gegevens
bevat
o Veiligheid en toegangs benodigdheden
o Interne/externe “Publish & Subscribe” voorzien, die het
mogelijk maken aanpassingen van en naar de verschillende
systemen toe te laten.

Bouwen
en testen

Q2 2004 – Q4
2004
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7.3

Testen van de “Publish & Subscribe” mogelijkheden

7.4
7.5

Opleiding van de gebruikers
Implementatie van deze fase van het enig dossier
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Bouwen
en testen
Invoeren
Invoeren

Q4 2004 – Q1
2005
Q1 2005
Q1 2005

p. 37

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

2.11. Risico’s en randvoorwaarden
Beschrijving
KBO is niet tijdig beschikbaar, RR is niet klaar om
tijdig informatie uit te wisselen

Andere externe informatie bronnen zijn niet tijdig
klaar om informatie uit te wisselen
Onduidelijke afspraken met het beheer van de
externe informatie met andere overheden

Mogelijk aanpak
Beginnen met de gegevens uit het RR
en de bestaande systemen te linken
om de RO te realiseren. Wanneer dan
KBO bruikbaar is kan deze bijkomend
gelinkt worden, zodat de informatie
automatisch geupdate wordt

Thema/mijlpaal
Mijlpaal 2

Mijlpaal 4 en 6
FEDICT kan de rol vervullen van
intermediair

Mijlpaal 2
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3. Thema 2 : “Geïntegreerde verwerking”
3.1. Draagwijdte
Het systeem voor geïntegreerde verwerking organiseert de fiscale en niet-fiscale operaties/transacties rond de burger en andere fiscale
operatoren. Op die manier worden functionele silo’s afgebouwd en wordt de geautomatiseerde uitwisseling van informatie overheen de
verschillende entiteiten bewerkstelligd.
Traditioneel werden burgers door de administraties per type belasting/heffing/transactie afzonderlijk behandeld. De laatste jaren hebben heel
wat Ministeries van Financiën een nieuwe geconsolideerde aanpak ontwikkeld met betrekking tot het beheer van de belastingadministratie. Dit
behelst een overgang van functionele silo’s per belasting naar een geïntegreerde behandeling van de burgers overheen verschillende
belastingtypes en entiteiten. Deze geïntegreerde behandeling betreft zowel fiscale als niet-fiscale operaties. (vb. Bewaren van
patrimoniuminformatie,…). Het systeem beantwoordt –ondanks de mogelijke toepassing voor verschillende belastingtypes– ook aan de
specifieke functionele en wettelijke behoeften van elke soort belasting en elke pijler.
Het systeem voor geïntegreerde verwerking is een complex en uitgebreid systeem dat een volledige waaier aan gemeenschappelijke
functionaliteiten biedt. Alle kernactiviteiten van de FOD Financiën zoals registratie, verwerken aangiften en betalingen, controlebeheer,
correspondentie, alsook het onderhoud van Patrimoniale documentatie en specifieke douane activiteiten, worden op een geïntegreerde manier
verwerkt.
Eens het systeem geïmplementeerd is, is het mogelijk in verdere releases verscheidene belastingen/heffingen te integreren (fiscale balans).
Een geïntegreerde verwerking leidt tot:
-

Verbeterde dienstverlening aan de burger

-

Verhoging van de compliance

-

Efficiënt gebruik van de beschikbare middelen (effectieve verwerking van informatie en processen)

-

Geïntegreerd beeld van de burger inzake rechten en verplichtingen overheen types transacties/heffingen/belastingen

-

Financiële voordelen voor de FOD Financiën en de Belgische schatkist
p. 39
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De implementatie van dit thema omvat de invoering van de processen:
-

De functionele processen belastingen en invorderingen

-

Inning

-

De functionele processen patrimonium documentatie

-

De processen voor specifieke verwerking
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3.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1. Centraal beheer van
klanten
2. Functionaliteiten
voor Patrimonium
Documentatie en GIS

3. Functionaliteiten voor Douane
& Accijnzen

4. Geïntegreerd
verwerkingsysteem
Release 1

4. Geïntegreerd
4. Geïntegreerd
verwerkingsysteem
verwerkingsysteem
Release 2
Release 3

4. Geïntegreerd
verwerkingsysteem
Release 4

Aanpassing regelgeving
Politiek akkoord over basisafspraken
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3.3. Mijlpalen
Mijlpaal

Timing van realisatie

Indicatoren

1. De FOD Financiën zal in staat zijn om alle
burgers éénmalig elektronisch te registreren
voor wat betreft hun persoonlijke gegevens, de
belastingen waarvoor de burger geregistreerd is,
alsook de identificatie van de bevoegde diensten
van de FOD Financiën.

Q1 2003 – Q1 2004

•
•
•
•
•

2. De FOD Financiën zal in staat zijn om
gegevens over roerende en onroerende
goederen die betrekking hebben op de
samenstelling en waarde van het patrimonium
van burgers, diverse akten, enz. te beheren op
een geautomatiseerde manier (op basis van het
systeem ontwikkeld in mijlpaal 1)

Q3 2003 – Q2 2004

•
•
•
•

Vermindering van het aantal fouten in
verband met persoonlijke gegevens.
Eenduidigheid/eenvormigheid ivm het
registratieproces doorheen de
administratie
Verbetering van de dienstverlening
aan de burger en andere fiscale
operatoren
Vermindering van het aantal
bevragingen bij de burger en andere
fiscale operatoren
Vermindering van het aantal
repititieve taken om persoonlijke
gegevens te verwerken
Het fysiek archiveren van
documentatie zal drastisch
verminderen
Vermindering van de fysieke
opslagruimte van documenten
Verhoging van de dienstverlening aan
specifieke doelgroepen (vb.
notarissen, gerechtsdeurwaarders,…)
Snellere en betere consultatie van
documentatie
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Mijlpaal

Timing van realisatie

Indicatoren

3. De FOD Financiën zal in staat zijn om (voor
Douane & Accijnzen) autorisaties te kunnen
uitvoeren, pre-arrival gegevens en aangiften
elektronisch te capteren en te verwerken, de
schuld te creëren en te beheren en de
gestructureerde betalingen automatisch te
verwerken ter aanzuivering van de schuld.

Q3 2003 – Q4 2004

•
•

Correcte registratie van authorisatie
aanvragen
Snellere doorlooptijd ivm behandelen
van autorisaties en nemen van
beslissingen
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4. Geïntegreerde verwerking
•
Release 1: De FOD Financiën zal in staat zijn om
een eerste type belasting/heffing... integraal te beheren
in een geïntegreerd verwerkingssysteem (op basis van
het systeem ontwikkeld in mijlpaal 1 en 2) en het
relevante bestaand systeem af te bouwen. Alle
gegevens uit het Enig Dossier zijn beschikbaar in het
systeem. Alle burgers zijn in staat hun fiscale balans
voor deze belasting/heffing… te raadplegen (via het
federaal portaal).
•
In Release 2 zal de FOD Financiën in staat zijn een
volgende reeks belastingen/heffingen/… te integreren in
het geïntegreerd verwerkingssysteem en het relevante
bestaand systeem af te bouwen.
•
Release 3: de FOD Financiën zal in staat zijn om
een volgende reeks belastingen/heffingen/… te
integreren in het geïntegreerd verwerkingssysteem en
het relevante bestaand systeem af te bouwen.
Bovendien zullen de reeds geïntegreerde
belastingen/heffingen/… worden opgenomen in een
fiscale balans waarop binnen het wettelijke kader
aanrekeningen kunnen gebeuren tussen verschillende
geïntegreerde belastingen
• Release 4: de FOD Financiën is in staat een
volgende reeks belastingen/heffingen te integreren en
behandelt het grootste deel van belastingen/heffingen
(inclusief patrimoniale documentatie en D&A) via een
geïntegreerd verwerkingssysteem.
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Q1 2004 – Q1 2005

•
•
•

Q1 2005 – Q1 2006

•
•
•

Q1 2006 – Q1 2007

Q1 2007 – Q1 2008

•
•
•
•
•
•
•

Snellere doorlooptijden voor
Inning/Invordering,
geschillenbehandeling, taxatieproces.
Vermindering van het aantal manuele
taken (o.a. attesten)
Verbeterde workflow (dossierstroom
doorheen de administratie)
Vermindering van het aantal fouten
Vermindering van het aantal
geschillen
Verbeterde werkomgeving voor de
ambtenaren
Verbeterde dienstverlening naar de
burger
Verhoging compliance
Daling van het aantal geschillen
Verhoging van de efficiëntie
Verhoging van de compliance
Vermindering van het aantal taken
doordat verschillende belastingen
geïntegreerd worden behandeld
Snellere doorlooptijd ivm
terugbetalingen
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3.4. Mijlpaalprogramma 1: “De FOD Financiën zal in staat zijn om alle burgers éénmalig elektronisch te
registreren voor wat betreft hun persoonlijke gegevens, de belastingen waarvoor de burger geregistreerd is,
alsook de identificatie van de bevoegde diensten van de FOD Financiën.”
3.4.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding
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3.4.2. Betrokken projecten
Nummer
1.1

Beschrijving
Analyseren van de mogelijkheid tot integratie van fiscale en niet
fiscale processen en onderzoeken van de technische mogelijkheden
voor de bouw van een systeem dat geïntegreerde verwerking toelaat.
Dit moet toelaten een gedetailleerde planning op te maken wat betreft
de volgorde en timing van implementatie (aan de hand van een aantal
parameters: complexiteit, volume,…).

Fase
Ontwerpen

Timing
Q1 2003 – Q2
2003

Ontwerpen

Q1 2003 – Q3
2003

Analyse op hoog niveau van de modules die in elke release
geïntegreerd dienen te worden.
Analyse op hoog niveau van de karakteristieken van het systeem
rekening houdend met gebruikersbehoeften en bestaande systemen.
1.2

Analyse op hoog niveau van veiligheidsvereisten van het systeem.
Verzamelen van functionele en technisch behoeften waaraan de
registratie module zou moeten voldoen en determineren welke
informatie(-bronnen) hiervoor nodig zijn
Functioneel en technisch ontwerp van
o De modules, workflow componenten, performance support
o De links met andere systemen en de portal
o Het beeld dat nodig is van het uniek dossier
o Security requirements
Determineren van de gebruikers – rollen – toegangen
Het bouwen van een technische pilootomgeving
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1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Ontwikkelen van de applicatiemodules, inclusief de verschillende
“menu’s” van het enig dossier
Ontwikkelen van workflow componenten
Ontwikkelen van Help componenten/Performantie support
Ontwikkelen van veiligheidscomponenten
Het toegankelijk maken van componenten als Front office applicaties
indien nodig.
Het bouwen van linken tussen de Kernprocessen en de Portaal zodat
de informatie over de burger geraadpleegd kan worden
Het bouwen van linken tussen Kernprocessen/CRM applicaties/Work
management/ERP applicatie/Analyse applicatie/Kennisbeheer
Planning conversie
Testen systeem, gebruikers
Testen van Technische pilootomgeving
Voorbereiding van training (doelgroepen bepalen aan de hand van
competenties), inclusief basisopleiding ICT
Training van alle kern - en eindgebruikers
Klaarmaken van organisatie voor uitrol: processen, werkprocedures,…
Uitrol van de applicatie overheen de organisatie
Post roll-out ondersteuning
Training Help Desk ter ondersteuning van de gebruikers
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Bouwen en
testen

Q2 2003 – Q4
2003

Bouwen en
testen
Bouwen en
testen
Invoeren

Q4 2003

Invoeren

Q3 2003 – Q4
2003
Q1 2004
Q4 2003

Invoeren

Q3 2003
Q4 2003
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3.5. Mijlpaalprogramma 2: “De FOD Financiën zal in staat zijn om gegevens over roerende en onroerende
goederen die betrekking hebben op de samenstelling en waarde van het patrimonium van burgers, diverse
akten, enz. te beheren op een geautomatiseerde manier (op basis van het systeem ontwikkeld in
mijlpaalprogramma 1)”
3.5.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Het lijkt aangewezen dat de entiteit Patrimoniumdiensten het initiatief neemt.
3.5.2. Betrokken projecten
Nummer
2.1.-2.10
2.11.

Beschrijving
Cfr. registratie module voor standaardactiviteiten (activiteit 1.2 tot
1.10)
Functionaliteiten i.v.m. patrimoniuminformatie – niet georganiseerd
rond de burger

Fase

Ontwerpen

Timing
Q3 2003 – Q2
2004
Q3 2003 – Q4
2003
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3.6. Mijlpaalprogramma 3: “De FOD Financiën zal in staat zijn om (voor Douane & Accijnzen) authorisaties uit
te kunnen voeren, pre-arrival gegevens en aangiften elektronisch te capteren en te verwerken, de schuld te
creëren en te beheren en de gestructureerde betalingen automatisch te verwerken ter aanzuivering van de
schuld.”
Omwille van redenen van prioritisering volgend uit de Europese verplichtingen heeft de werkgroep Douane & Accijnzen er op aangedrongen om
dit mijlpaalprogramma op te nemen. Dit alles is uiteraard onder het voorbehoud dat uiteindelijk één geïntegreerd systeem (cfr.
mijlpaalprogramma 4) kan worden verzekerd. In de fase van verdere detaillering van dit mijlpaalprogramma dient er dan ook op toegezien
worden dat de integratie gegarandeerd blijft en dat de kosten in evenwicht zijn met de naar voor geschoven (t.o.v. mijlpaalprogramma 4)
resultaten.

3.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering;
Entiteit op N-2 niveau
Douane en Accijnzen;
Het lijkt aangewezen dat entiteit Douane en Accijnzen het initiatief neemt.
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3.6.2. Betrokken projecten
Nummer
3.1.-3.10
3.11.

Beschrijving
Confer registratie module voor standaardactiviteiten (activiteit 1.2 tot
1.10)
Functionaliteiten m.b.t. douaneinformatie – niet georganiseerd rond
de burger, maar rond andere parameters: vb. dag van transactie,
douane agentschap,…

Fase

Ontwerpen

Timing
Q3 2003 – Q4
2004
Q3 2003 – Q4
2003
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3.7. Mijlpaalprogramma 4: “De FOD Financiën zal in staat zijn om een type belasting/heffing... integraal te
beheren in een geïntegreerd verwerkingssysteem en het relevante bestaand systeem af te bouwen.”
De eerste release van het Geïntegreerd Verwerkingssysteem is de basis voor latere releases”

• Release 1: Q1 2005
• Release 2: Q1 2006
• Release 3: Q1 2007
• Release 4: Q1 2007
•
De projecten volgen een cyclus die bij elke release herhaald zal worden. Na de eerste cyclus in detail weer te geven, zullen enkel de
projecten gelinkt aan een specifieke release vermeld worden.
3.7.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
B&I – Dienstverlening, coördinatie en uitvoering; Patrimoniumdocumentatie – Dienstverlening, strategie en uitvoering; Functionele
expertise en ondersteuning
Entiteit op N-2 niveau
P; KMO; GO; Invordering; Douane en Accijnzen; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en Waarderingen; Rechtszekerheid;
Fraudebestrijding
De entiteiten die iniatief nemen zullen bepaald worden door de volgorde en planning van de verschillende releases van het systeem voor
geïntegreerde verwerking.
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3.7.2. Betrokken projecten
Nummer
4.1

4.2

4.3

Beschrijving
Analyse op hoog niveau van de karakteristieken van
het systeem rekening houdend met
gebruikersbehoeften en bestaande systemen.
Analyse op hoog niveau van veiligheidsvereisten van
het systeem.
Verzamelen van functionele en technisch behoeften
waaraan de modules moeten voldoen.en
determineren welke informatie(-bronnen) hiervoor
nodig zijn
Functioneel en technisch ontwerp van
o De modules, workflow componenten,
performance support
o De links met andere systemen en de portal
o Het beeld dat nodig is van het uniek dossier
o Security requirements
Determineren van de gebruikers – rollen –
toegangen
Het bouwen van een technische pilootomgeving
Ontwikkelen van de applicatiemodules, inclusief de
verschillende “menu’s” van het enig dossier
Ontwikkelen van workflow componenten
Ontwikkelen van Help componenten/Performantie
support

Fase
Ontwerpen

Timing
Release 1:
Q1 2004 –
Q2 2004

Release 2:
Q1 2005 –
Q2 2005

Release 3:
Q1 2006 –
Q2 2006

Release 4:
Q1 2007 –
Q2 2007

Ontwerpen

Release 1:
Q1 2004 –
Q2 2004

Release 2:
Q1 2005 –
Q2 2005

Release 3:
Q1 2006 –
Q2 2006

Release 4:
Q1 2007 –
Q2 2007

Bouwen en
testen

Release 1:
Q2 2004 –
Q4 2004

Release 2:
Q2 2005 –
Q4 2005

Release 3:
Q2 2006 –
Q4 2006

Release 4:
Q2 2007 –
Q4 2007
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Ontwikkelen van veiligheidscomponenten

4.4

Het toegankelijk maken van componenten als Front
office applicaties indien nodig.
Het bouwen van linken tussen het geïntegreerd
systeem en het federaal portaal zodat de informatie
geraadpleegd kan worden
Het bouwen van linken tussen het geïntegreerd
systeem/CRM applicaties/Work management/ERP
applicatie/Analyse applicatie/Kennisbeheer
Planning conversie

4.5

Testen van Technische pilootomgeving

4.6

Voorbereiding van training (doelgroepen bepalen
aan de hand van competenties) inclusief
basisopleiding ICT
Training van alle kern - en eindgebruikers
Klaarmaken van de organisatie voor uitrol:
processen, werkprocedures,…

4.7
4.8

Uitrol van de applicatie overheen de organisatie

4.9

Post Productie ondersteuning
Opzetten van een post productie Help Desk
Onderzoek wettelijke vereisten voor aanrekening
van bedragen tussen verschillende belastingen
Definitie van de regels waarbinnen aanrekening van

4.10
4.11

Bouwen en
testen
Bouwen en
testen
Invoeren

Release 1:
Q4 2004
Release 1:
Q3 2004
Release 1:
Q4 2004

Release 2:
Q4 2005

Release 3:
Q4 2006

Release 4:
Q4 2007

Release 2:
Q3 2005

Release 3:
Q3 2006

Release 4:
Q3 2007

Release 2:
Q4 2005

Release 3:
Q4 2006

Release 4:
Q4 2007

Invoeren

Release 1:
Q3 2004 –
Q4 2004
Release 1:
Q1 2005
Release 1:
Q1 2005

Release 2:
Q3 2005 –
Q4 2005

Release 3:
Q3 2006 –
Q4 2006

Release 4:
Q3 2007 –
Q4 2007

Release 2:
Q1 2006

Release 3:
Q1 2007

Release 4:
Q1 2008

Release 2:
Q1 2006

Release 3:
Q1 2007

Release 4:
Q1 2008

Release 3:
Q1 2006

Release 4:
Q1 2007

Release 3:

Release 4:

Invoeren

Ontwerpen
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4.12

bedragen systeemtechnisch mogelijk is
Analyse mogelijkheden geïntegreerde verwerking
door aanrekening van bedragen tussen reeds
geïmplementeerde belastingen en nieuwe
belastingen

18/06/02

Ontwerpen

Q2 2006
Release 3:
Q2 2006 –
Q3 2006

Q2 2007
Release 4:
Q2 2007

3.8. Risico’s en randvoorwaarden
Beschrijving
Aanwezigheid van het client-model uit het enig dossier
Afstemming met regionale regelgeving
Wijzigingen in wetgeving
Link met uniek dossier
o gescande informatie
o duidelijke beeld van welke informatie waar
aanwezig is
Integratie tussen fiscaliteit en burgerrechtelijke situatie met
betrekking tot de patrimoniale informatie
Europese regelgeving met betrekking tot deze materie
Verandering van wettelijk kader voor aanrekening van bedragen
tussen verschillende belastingen

Mogelijke aanpak
Planning bijsturen

Thema/mijlpaal
Thema
Thema
Thema
Thema

Mijlpaal 3
Mijlpaal 4
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4. Thema 3 : “Multikanaal dienstverlening”
4.1. Draagwijdte
De multi-kanaal dienstverlening heeft tot doel een volwaardige dienstverlening te verstrekken aan de burger/klant via verschillende
interactiekanalen : het contact center (telefoon & correspondentie (briefwisseling, fax en e-mail)), via de front office kantoren en self-service via
internet. Deze interactie-kanalen zullen het tevens toelaten de voorziene bijstandsacties te realiseren.
De multikanaal dienstverening heeft dus tot doel de bilaterale interactie te verzorgen tussen de burger en de FOD financiën. De verhoging van de
mogelijke interactiekanalen heeft een verhoging van de algemene tevredenheid van de burger en van de efficiëntie (verlaging van de
interactiekost) tot doel:
De verhoging van de algemene tevredenheid wordt onder andere gerealiseerd door :
o

Verhoging van de keuze-mogelijkheid van de burger tussen de verschillende interactie-kanalen. Hierdoor kan de burger
interageren met de FOD financiën via het kanaal dat op dat ogenblik als het meest geschikt ervaren wordt.

o

Mogelijkheid tot het aanbieden van een gepersonaliseerde dienstverlening (op basis van klantenkennis)

o

Mogelijkheid tot het aanbieden van een consistente informatie over de verschillende interactiekanalen heen

o

Het aanbieden van een snelle en professionele dienstverlening

o

Het aanbieden van een pro-actieve dienstverlening, waarbij producten en of informatie die nuttig of zinvol kunnen zijn voor een
bepaalde burger (of groep) pro-actief gecommuniceerd kunnen worden

o

Het aanbieden van een eenvoudig draagvlak voor het ontvangen van klachten

De verhoging van de efficiëntie wordt onder andere gerealiseerd door :
o

Verhoging gebruik van de interactie-kanalen met beperktere kost per interactie

o

Verhoging van de tijd die de ambtenaar kan besteden aan taken met meer toegevoegde waarde.
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Deze realisatiefiche kan grafisch voorgesteld worden door bijgaande tekening:

Web

Call Centers

Email
Burgers

Front Office kantoren

Brief / Fax
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4.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1.
Intenties op
statisch
portaal
2.
Selfservice
transacties
op
federaal
portaal
3.
Geïntegreerd
portaal van de
FOD Financiën

4. Selfservice
transacties op
portal via het
geïntegreerd
systeem (release
1)

5. Call Center

4. Selfservice
transacties op
portal via het
geïntegreerd
systeem (release
2)

4. Selfservice
transacties op
portal via het
geïntegreerd
systeem (release
3)

4. Selfservice
transacties op
portal via het
geïntegreerd
systeem (release
4)

8. Transacties
via multikanaal
Contact Center
(release 2)

8. Transacties
via multikanaal
Contact Center
(release 3)

8. Transacties
via multikanaal
Contact Center
(release 4)

6. Informatie per email via multikanaal
contact center
7. Informatie per brief
via multikanaal
contact center
8. Transacties via
multikanaal
Contact Center
(release 1)

Politiek akkoord over basisafspraken
10. Uitbouw Front Office
kantoren (Eerste 12)

10. Uitbouw Front
Office kantoren
(volgende 113)

9. Contact
Center
op basis van
klanten-inzicht
(release 1)
10. Uitbouw Front
Office kantoren
(volgende 100)

9. Contact
Center
op basis van
klanten-inzicht
(release 2)

9. Contact
Center
op basis van
klanten-inzicht
(release 3)

9. Contact
Center
op basis van
klanten-inzicht
(release 4)

10. Uitbouw Front Office kantoren
(laatste 125)

Aanpassen regelgeving
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De implementatie van dit thema impliceert de invoering van de volgende processen:

Proces 15 : Leveren van patrimoniuminformatie
Proces 32 : Klanteninzicht
Proces 33 : Bepalen dienstverleningaanpak
Proces 34 : Algemene interactie
Proces 39 : Levering en distributie

De implementatie van dit thema is direct verbonden met de processen:

Proces 35 : Strategie en uitwerking dienstverleningsmodellen
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4.3. Mijlpalen
Mijlpaal
1 : De FOD financiën zal in staat zijn via de statische
federale portaal1 een aantal intenties van de burger te
beantwoorden

Timing van
realisatie
Q3 2002 – Q4 2002

Indicatoren
•
•
•
•

2 : De FOD financiën zal in staat zijn de burger2 via een
dynamisch federaal portaal dat op zijn intenties gebaseerd
is, informatie te verstrekken en interacties en transacties3
(voor de bestaande systemen) te laten realiseren

Q4 2002 – Q1 2003

•
•

Verhoging van het aantal self-service
interacties
Verbetering van de technische performantie
van internetsite (vb. verkorte webpagina
laadtijd)
Verlaging van de exploitatiekost voor selfservice interactiekanaal.
Verlaging van het aantal interacties aan
Front Office kantoren en via andere
kanalen
Verhoging van het aantal self-service
interacties
Verlaging van de exploitatiekost voor selfservice interactiekanaal

1

De term statische portaal geeft aan dat deze portaal gelijk opgebouwd is voor alle gebruikers. Deze portaal beperkt zicht tot het aanbieden van informatie
De term dynamische portaal geeft aan dat de portaal gebruiker of situatie afhankelijk opgebouwd wordt. Deze portaal biedt eventueel ook de mogelijkheid tot het
realiseren van transacties.
De portaalsite van de federale overheid zal zowel gebruikt worden voor burgers, bedrijven en/of specifieke doelgroepen (vb. notarissen, landmeters,...)
2
3

Burger dient in deze tekst begrepen te worden als burger of onderneming
De termen informatie, interactie en transactie dienen in dit document als volgt begrepen te worden :
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•
•
•
•

3 : De FOD financiën zal in staat zijn alle huidige websites
te integreren in een unieke website

Q2 2003 – Q4 2003

•
•
•
•
•
•
•

Verlaging van de transactiekosten voor
verwerking van interacties
Verhoging van het aantal beantwoorde
intenties
Verlaging van het aantal interacties aan
Front Office kantoren
Verhoging van het aantal aangeboden
functionaliteiten (FAQ, zoekfunctie, te
downloaden documenten,...)
Verlaging aantal betwistingen en geschillen
Verhoging van het aantal self-service
interacties
Verbetering van de technische performantie
van internetsite (vb. verkorte webpagina
laadtijd)
Verhoging van het aantal aangeboden
functionaliteiten (FAQ, zoekfunctie, te
downloaden documenten,...)
Verlaging van de exploitatiekost voor selfservice interactiekanaal.
Verlaging van het aantal interacties aan
Front Office kantoren en via andere

- Informatie : het eenzijdig pro-actief aanbieden van informatie door de FOD financiën naar het publiek toe of een deelgroep hiervan;
- Interactie : het aanbieden van informatie na individuele aanvraag ;
- Transactie : het aanbieden van complexe en gepersonaliseerde informatie/dienstverlening met rechtsgevolgen na individuele aanvraag
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kanalen
4 : De FOD financiën zal in staat zijn de burger via een
dynamisch federaal portaal dat op zijn intenties gebaseerd
is, informatie te verstrekken en transacties (voor nieuwe
systemen voor geïntegreerde verwerking4) te laten
realiseren.

Release 1 :
Q3 2004 – Q1 2005
Release 2 :
Q3 2005- Q1 2006
Release 3 :
Q3 2006 – Q1 2007

5 : De FOD financiën zal in staat zijn te interageren met de
burger via een professioneel uitgebouwd call center

Release 4 :
Q3 2007 – Q1 2008
Q1 2003 – Q1 2004

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Verhoging van het aantal self-service
interacties
Verlaging van de exploitatiekost voor selfservice interactiekanaal
Verlaging van de transactiekosten voor
verwerking van interacties.
Verhoging van het aantal beantwoorde
intenties
Verlaging van het aantal interacties aan
Front Office kantoren
Verlaging aantal betwistingen en geschillen
Verkorting van de communicatietijd
Verlaging van het aantal oproepen
waarvoor geen relevant antwoord kan
gegeven worden
Verhoging van het aantal in het contact
center behandelde oproepen
Verhoging van het aantal behandelde
oproepen per VTE
Verlaging van het aantal oproepen die
rechtstreeks door back office ontvangen
worden
Verlaging van het aantal niet beantwoordde

Cfr. Realisatiefiche 2 : Systeem voor geïntegreerde verwerking
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•
•
•
•
6 : De FOD financiën zal in staat zijn elektronische
correspondentie te kunnen behandelen (voor
informatieverstrekking) via een professioneel uitgebouwd
contact center.

Q3 2003 – Q2 2004

•
•
•

7 : De FOD financiën zal in staat zijn fysieke briefwisseling
(brieven en faxen) te kunnen behandelen (voor informatieverstrekking) via een professioneel uitgebouwd contact
center.

Q1 2004 – Q4 2004

•
•
•

oproepen
Verlaging van het aantal interacties aan
Front Office kantoren
Verlaging aantal betwistingen en geschillen
Verhoging score bij tevredenheidsenquête
naar interactiekanalen
Verlaging van het aantal oproepen die niet
beantwoord worden
Verlaging van de antwoordtijd voor de
verwerking van e-mails
Verhoging van het aantal behandelde emails
Verlaging van het foutenpercentage (nietbeantwoorde briefwisseling, interacties
waarvoor geen correct antwoord kan
gegeven worden)
Verlaging van de antwoordtijd voor de
verwerking van correspondentie
Verhoging van het aantal behandelde
fysieke briefwisseling-stukken
Verlaging van het foutenpercentage (nietbeantwoorde briefwisseling, interacties
waarvoor geen correct antwoord kan
gegeven worden)
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8 : De FOD financiën zal in staat zijn transacties te
realiseren met de burger via een professioneel uitgebouwd
multi-kanaal contact center

18/06/02

Release 1 :
Q3 2004 – Q1 2005
Release 2 :
Q3 2005- Q1 2006
Release 3 :
Q3 2006 – Q1 2007

9 : De FOD financiën zal in staat zijn gebruik te maken in
het contact center van het enig dossier en klanteninzicht
bij de interacties en transacties met de burger, waardoor
ook uitgaande campagnes kunnen gerealiseerd worden.
Release 1 : basis klanteninzicht
Release 2 : specifieke profielen
Release 3 : specifieke profielen
Release 4 : specifieke profielen

Release 4 :
Q3 2007 – Q1 2008
Release 1 :
Q1 2005 – Q3 2005
Release 2 :
Q1 2006 – Q3 2006
Release 3 :
Q1 2007 – Q3 2007

•
•
•

•
•
•
•

Verlaging van de gemiddelde
communicatietijd
Verlaging van het aantal oproepen
waarvoor geen relevant antwoord kan
gegeven worden
Verhoging van het aantal transacties die via
het contact center kunnen gerealiseerd
worden

Verlaging van de gemiddelde
communicatietijd
Verhoging van het aantal uitgaande
bijstandsacties
Verhoging van het aantal bijstands-acties
met positief gevolg

Release 4 :
Q1 2008 – Q3 2008
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10 : De FOD financiën zal een netwerk van professioneel
uitgebouwde Front Office kantoren bezitten waar
informatie en transacties aangeboden worden aan de
burger
Release 1 : eerste 12
Release 2 : volgende 113
Release 3 : volgende 100
Release 4 : laatste 125
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Release 1 :
Q4 2002 – Q4 2003

•

Release 2 :
Q1 2003 – Q4 2004

•

Release 3 :
Q1 2005 – Q4 2005
Release 4
Q1 2006 – Q2 2007

•
•
•

Verlaging van het aantal interacties dat aan
de back office / 2e lijn moeten
doorverwezen worden.
Verbetering van het imago van de FOD
financiën
Verkorting van de gemiddelde interactie-tijd
Verhoging van de consistentie van de
gegeven antwoorden
Verlaging van de wachttijden aan het loket
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4.4. Mijlpalenprogramma 1: “De FOD financiën zal in staat zijn via de statische federale portaal5 een aantal
intenties van de burger te beantwoorden.
Dit mijlpalenprogramma omvat een informatie-aanbod op de statische federale portaal. Dit informatie-aanbod zal gestructureerd
zijn rond een aantal intenties die burgers hebben t.o.v. de FOD financiën. Met intentie bedoelen we een situatie/doel waarin de
burger zich bevindt, en die een specifieke aanpak/antwoord noodzaakt.
4.4.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit mijlpalenprogramma

5

De term statische portaal geeft aan dat deze portaal gelijk opgebouwd is voor alle gebruikers. Deze portaal beperkt zicht tot het aanbieden van informatie
De term dynamische portaal geeft aan dat de portaal gebruiker of situatie afhankelijk opgebouwd wordt. Deze portaal biedt eventueel ook de mogelijkheid tot het
realiseren van transacties.
De portaalsite van de federale overheid zal zowel gebruikt worden voor burgers als bedrijven en/of specifieke doelgroepen (vb. notarissen, landmeters,...)
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4.4.2. Betrokken projecten
Nummer
1.1
1.2
1.3

Beschrijving
Bepalen van de intenties voor de FOD financiën
Analyse van de integratie van de intenties.
Bouwen en testen en invoering van alle ICT aspecten van de
statische portaal

Fase
Ontwerp
Ontwerp
Bouwen en testen
Invoering

Timing
Q3 2002 – Q4 2002
Q3 2002 – Q4 2002
Q3 2002 – Q4 2002
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4.5. Mijlpalenprogramma 2: “De FOD financiën zal in staat zijn de burger via een dynamisch federaal portaal

dat op zijn intenties gebaseerd is, informatie te verstrekken en transacties (voor de bestaande systemen) te
laten realiseren”
4.5.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit mijlpalenprogramma

p. 67

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

4.5.2. Betrokken projecten
Nummer
2.1

2.2

2.3

2.4

Beschrijving
Bepaling van de inhoud van de dynamische portaal. Deze bepaling van
de inhoud zal gebeuren in sterk overleg met het implementatie-team
van de portaal, alsook de andere FOD’s. (De inhoud zal ook gericht zijn
op intern gebruik door ambtenaren)
ICT studiefase voor de portaalsite van de FOD financiën.
Deze stap omvat o.m. de analyse over de integratie van de interacties en
bestaande realisaties en de analyse voor de data architectuur (CRM databank),
beveiliging en toegangsrechten.
Bepalen van de behoeften naar personeel en organisatie voor de
continue ondersteuning van de portaal. Opzetten van organisatie en
additionele opleiding van personeel voor de verdere ondersteuning van
de portaal
Gefaseerde implementatie van het dynamisch portaal voor de FOD
Financiën, waarbij een integratie en implementatie van bestaande realisaties
(vb. Intervat, fisconet, tarbel, consultatie van de toestand van de
kredietrekening bij D&A) wordt gerealiseerd, de data-architectuur wordt gelinkt
en beveiliging en toegangsrechten worden gerealiseerd

Fase
Ontwerp

Timing
Q4 2002 – Q1 2003

Ontwerp

Q4 2002 – Q1 2003

Ontwerp
Bouwen en
testen
Invoering
Bouwen en
testen
Invoering

Q4 2002 – Q1 2003

Q4 2002 – Q1 2003
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4.6. Mijlpalenprogramma 3: “De FOD financiën zal in staat zijn alle huidige websites te integreren in een
unieke website”.
4.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit
mijlpalenprogramma
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4.6.2. Betrokken projecten
Nummer
3.1

3.2
3.3

Beschrijving
Analyse van de integratie van de bestaande websites in het
statische portaal als unieke website voor de FOD Financiën. Deze
stap bevat de analyse van de op dit moment aangeboden functionaliteiten
op de verschillende websites van de FOD financien, hoe deze
functionaliteiten via een unieke website van de federale portaal kunnen
aangeboden worden.
Bepalen van de inhoud van deze unieke website voor de FOD
financiën. Opstellen van bijkomende informatie om aan deze
intenties te beantwoorden
Bouwen en testen en invoering van alle ICT aspecten van de
statische portaal. Dit project omvat o.a.
De integratie van de bestaande websites en realisaties op het
portaal voor de FOD Financiën. Het integreren van de bestaande
websites in een uniek statisch portaal. Hierbij dienen de bestaande
realisaties geïntegreerd te worden, zoals :
• Elektronische formulieren
• Intervat
• Fisconet
…

Fase
Ontwerp

Timing
Q2 2003 – Q4 2003

Ontwerp

Q2 2003 – Q4 2003

Bouwen en testen
Invoering

Q2 2003 – Q4 2003
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4.7. Mijlpalenprogramma 4: “De FOD financiën zal in releases in staat zijn de burger via een dynamisch
federaal portaal dat op zijn intenties gebaseerd is, informatie te verstrekken en transacties (voor nieuwe
systemen voor geïntegreerde verwerking) te laten realiseren”.
4.7.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit
mijlpalenprogramma
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4.7.2. Betrokken projecten
Nummer
4.1

4.2

4.3

Beschrijving
Analyse van de integratie van de
portaal met de ICT omgeving van de
FOD financiën.
• systemen voor geïntegreerde
verwerking (back office systemen)
• Enig dossier
Work flow applicaties
Bepalen van de behoeften naar
personeel en organisatie voor de
continue ondersteuning van de
portaal. Opzetten van organisatie en
additionele opleiding van personeel
voor de verdere ondersteuning van
de portaal
Integratie van de nieuwe systemen
voor integratie van de portaal met
de ICT omgeving van de FOD
financiën

Fase

Timing

Release 1

Release 2 Release 3

Release 4

Ontwerp

Q3 2004 –
Q1 2005

Q3 2005 –
Q1 2006

Q3 2006 –
Q1 2007

Q3 2007 –
Q1 2008

Ontwerp
Bouwen en
testen
Invoering

Q3 2004 –
Q1 2005

Q3 2005 –
Q1 2006

Q3 2006 –
Q1 2007

Q3 2007 –
Q1 2008

Bouwen en
testen
Invoering

Q3 2004 –
Q1 2005

Q3 2005 –
Q1 2006

Q3 2006 –
Q1 2007

Q3 2007 –
Q1 2008
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4.8. Mijlpalenprogramma 5: “De FOD financiën zal in staat zijn te interageren met de burger via een
professioneel uitgebouwd call center”.
4.8.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Secretariaat en logistieke diensten
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit mijlpalenprogramma
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4.8.2. Betrokken projecten
Nummer
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

Beschrijving
Bepaling van Contact Center functionaliteiten en behoeften.
Bepaling van KPI’s en staffingsplan
Analyse en ontwerp van de architecturen en datamodel voor een
gegevensbank voor het opslaan van CRM specifieke interacties
ter ondersteuning van het contact center. Analyseren van de
applicaties en de infrastructuur ter ondersteuning van de operatoren.
(vb. Scripts)
Analyse en implementatie van de organisatorische aspecten van
contact center
integratie van de functionaliteiten ter ondersteuning van proces
« Levering en distributie » met de front office applicaties.
integratie met andere diensten voor overflow van oproepen
waarop contact center niet zelf kan antwoorden
Uitwerken van scripts voor contact center
Selectie en inrichting van de site. Deze stap bestaat uit het
uitkiezen en inrichten van de site die zal gebruikt worden voor het
contact center (Inrichting van meubilair, kablering, ...)
Recrutering (intern en/of extern) en vorming van de contact
center operatoren. De vorming omvat het bepalen van de
vormingsnood, opstellen van vormings-onderstuning en realiseren van
vorming.
Implementatie van ICT aspecten van contact center
Deze stap omvat :
o het oprichten van een ACD (Automatic Call Distributor) en

Fase
Ontwerp

Timing
Q1 2003 – Q2 2003

Ontwerp

Q1 2003 – Q2 2003

Ontwerp

Q3 2003 – Q1 2004

Bouwen en testen
Bouwen en testen

Q3 2003 – Q1 2004
Q2 2003 – Q4 2003

Bouwen en Testen

Q4 2003 – Q1 2004

Bouwen en testen

Q3 2003 – Q1 2004

Invoering
p. 74
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telefonie-apparatuur en het bouwen van de applicaties en scripts.
De oprichting en implementatie van de contact center applicaties.
Implementatie van de applicaties door het bouwen van de
contact center modules en scripts en het testen van deze
modules.
Oprichting en implementatie van contact center front office
applicaties.
Oprichting en implementatie van een gegevensbank voor CRM
specifieke interacties
Implementatie van een gegevensbank voor scripts en specifieke
FAQ’s (Frequently Asked Question)
Uitwerken van toegangsprotocolen voor de databanken
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4.9. Mijlpalenprogramma 6: “De FOD financiën zal in staat zijn elektronische correspondentie te kunnen
behandelen (voor informatieverstrekking) via een professioneel uitgebouwd contact center”
4.9.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit mijlpalenprogramma
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4.9.2. Betrokken projecten
Nummer
6.1

6.2
6.3

Beschrijving
Analyse en implementatie van de bijkomende functionaliteiten
voor de contact center front office applicaties ter ondersteuning
van de operatoren
Dit project omvat tevens de analyse van de organisatie van de email
adressen en mailboxen
Analyse en integratie van de interne organisatie tussen front
office en back office voor de verwerking van elektronische
correspondentie
Recrutering (intern en/of extern) en vorming van bijkomende
contact center operatoren.

Fase
Ontwerp
Bouwen en testen
Invoering

Timing
Q3 2003 – Q4 2003

Ontwerp
Bouwen en testen
Invoering
Bouwen en Testen

Q3 2003 – Q4 2003
Q4 2003 – Q2 2004
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4.10. Mijlpalenprogramma 7: “De FOD financiën zal in staat zijn fysieke briefwisseling (brieven en faxen) te
kunnen behandelen (voor informatie-verstrekking) via een professioneel uitgebouwd contact center.
4.10.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Secretariaat en logistieke diensten
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit mijlpalenprogramma

p. 78

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

4.10.2. Betrokken projecten
Nummer
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

Beschrijving
Analyse en implementatie van de bijkomende
functionaliteiten voor de contact center front office
applicaties ter ondersteuning van de operatoren
Analyse van de organisatie van ontvangst van fysieke
briefwisseling. Analyse van de impact op personeel van de
scanning van de fysieke briefwisseling
Invoering van de infrastructuurwijzigingen :
Analyse van de impact op infrastructuur van de scanning
van de fysieke briefwisseling
Implementatie van de infrastructuur-wijzigingen voor
behandeling van fysieke briefwisseling in het contactcenter
Recrutering (intern en/of extern) en vorming van
bijkomende contact center operatoren.
Opstellen van gedetailleerde werkplannen en processen
voor de bijkomende contact center functionaliteiten
Implementatie en integratie van bijkomende modules voor
de verwerking van de niet-telefonische informatieverstrekking: Hierbij wordt de behandeling van briefwisseling
aan het contact center toegevoegd. De gescande data zal met de
gebruikte front office applicaties geïntegreerd worden.

Fase
Ontwerp

Timing
Q1 2004 – Q2 2004

Ontwerp

Q1 2004 – Q2 2004

Ontwerp
Bouwen en testen
Invoering

Q1 2004 – Q4 2004

Bouwen en Testen

Q2 2004 – Q4 2004

Bouwen en testen
Invoering
Bouwen en testen

Q2 2004 – Q3 2004
Q2 2004 – Q4 2004

Invoering
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4.11. Mijlpalenprogramma 8: “De FOD financiën zal in releases in staat zijn transacties te realiseren met de
burger via een professioneel uitgebouwd contact center ”
4.11.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P, KMO, GO, Invordering, D&A, Patrimoniumdiensten, Opmetingen en waarderingen, Rechtsdzekerheid, Fraudebestrijding

p. 80

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

4.11.2. Betrokken projecten
Nummer
8.1

8.2
8.3

Beschrijving
Analyse van de ICT impact voor het
realiseren van transacties via het
contact center
Selectie en planning voor het ter
beschikking stellen van bestaande
applicaties (back office)
benodigde telefonie functionaliteiten
authentificatie-mogelijkheden
Recrutering (intern en/of extern) en
vorming van bijkomende contact
center operatoren.
Implementatie van ICT dimensie
Implementatie van geavanceerde
telefonie functionaliteiten en
authentificatie-mogelijkheden. (met
inbegrip van CTI (Computer
Telephony Integraton) en IVR
(Interactive Voice Response)
functionaliteiten
Gefaseerd ter beschikking stellen de
geselecteerde bestaande applicaties
(back office) aan de operatoren
Implementatie en uitwerking van

Fase

Timing

Release 1

Release 2 Release 3

Release 4

Ontwerp

Q3 2004 –
Q1 2005

Q3 2005 –
Q1 2006

Q3 2006 –
Q1 2007

Q3 2007 –
Q1 2008

Bouwen en
Testen
Invoering
Bouwen en
testen
Invoering

Q3 2004 –
Q1 2005

Q3 2005 –
Q1 2006

Q3 2006 –
Q1 2007

Q3 2007 –
Q1 2008

Q3 2004 –
Q1 2005

Q3 2005 –
Q1 2006

Q3 2006 –
Q1 2007

Q3 2007 –
Q1 2008
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beveiliging en toegang naar de
bestaande applicaties op basis van
directory services
Opstellen en integreren van scripts
voor het gebruik van de bestaande
applicaties door de operatoren
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4.12. Mijlpalenprogramma 9: “De FOD financiën zal in releases in staat zijn gebruik te maken in het contact
center van het enig dossier en klanteninzicht bij de interacties en transacties met de burger, waardoor ook
uitgaande campagnes kunnen gerealiseerd worden”
4.12.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Secretariaat en logistieke diensten
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit
mijlpalenprogramma
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4.12.2. Betrokken projecten (klanteninzicht)
Nummer
9.1

9.2

9.3
9.4

Beschrijving
Analyse en planning van de
integratie tussen de ICT
omgevingen :
nieuwe systemen voor
geïntegreerde verwerking
het enig dossier (met
toegangsautorisatie)
de work flow applicaties
het data warehouse en de
implementatie van analytische
tools ter ondersteuning van
CRM met de contact center
front office applicaties
Analyse van de integratie van de
functionaliteiten ter
ondersteuning van proces
« Levering en distributie » met
de front office applicaties
Rekrutering (intern of extern) en
vorming van bijkomende contact
center operatoren.
Gefaseerde integratie van de
front office applicaties

Fase
Release 1
Q1 2005 –
Q3 2005

Release 2
Q1 2006 –
Q3 2006

Timing
Release 3
Q1 2007 –
Q3 2007

Release 4
Q1 2008 –
Q3 2008

Ontwerp

Q1 2005 –
Q3 2005

Q1 2006 –
Q3 2006

Q1 2007 –
Q3 2007

Q1 2008 –
Q3 2008

Bouwen en
Testen

Q2 2005 –
Q3 2005

Q2 2006 –
Q3 2006

Q2 2007 –
Q3 2007

Q2 2008 –
Q3 2008

Bouwen/
testen,inv.

Q1 2005 –
Q3 2005

Q1 2006 –
Q3 2006

Q1 2007 –
Q3 2007

Q1 2008 –
Q3 2008

Ontwerp
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4.13. Mijlpalenprogramma 10: “De FOD financiën zal in releases een netwerk van professioneel uitgebouwde
Front Office kantoren bezitten waar informatie en transacties aangeboden worden aan de burger.”
4.13.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering ; FEO ;
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering ; FEO
Entiteit op N-2 niveau
P ; KMO ; GO ; Invordering ; D&A ; Patrimoniumdiensten ; Opmetingen en waarderingen ; Rechtsdzekerheid; Fraudebestrijding
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit dienstverlening –coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief neemt voor dit
mijlpalenprogramma
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4.13.2. Betrokken projecten
Nummer

10.1

10.2

Beschrijving

Verfijning van de in de BPR
bepaalde functionele, technische,
organisatorische, ICT,
infrastructuur en
veiligheidsbehoeften. Deze stap
omvat ook het opzetten van een plan,
welke FO kantoren wanneer aangepast
zullen worden. De bepaling van de
eerste Front Offices zal een
organisatorische en geografische
logica volgen.
Aanpassing of creatie van Front
Office kantoor. Deze stap impliceert
De eventuele renovatie van
gebouwen, de aanpassing van
het meubilair, de kablering en
aanpassing van gebouwinrichting.
De uitrol van de front office
applicaties naar de de CRM
Front Offices voor « face to
face » contact

Fase

Ontwerp

Bouwen
en testen

Release 1
(Eerste 12)
Q4 2002 –
Q1 2003

Release 2
(Volgende 113)

Release 3
(Volgende 100)

Timing
Release 4
(Volgende 125)

Q2 2003 –
Q4 2003

Q1 2004 –
Q4 2004

Q1 2005 –
Q4 2005

Q1 2006 –
Q2 2007

Invoering
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10.3

Selectie en vorming van de « face
to face » operatoren. Bepalen van
de vormingsnood, opstellen van
vormings-ondersteuning en realiseren
van vorming.
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Bouwen
en Testen

Q2 2003 –
Q3 2003

Q1 2004 –
Q4 2004

Q1 2005 –
Q4 2005

Q1 2006 –
Q2 2007

4.14. Risico’s en randvoorwaarden
Beschrijving

Mogelijke aanpak

-

Communicatie dient in lijn te zijn met capaciteit
van dienstverleningskanalen

-

-

Nood aan aanpassing van een hoog aantal
werkmethodes

-

-

Belastingplichtige eist inzage tot vertrouwelijke
gegevens (Wetgeving op de openbaarheid van
bestuur)

-

-

Afhankelijkheid van implementatieplan van het
federaal portaal

-

-

Juridische aspecten van elektronische transacties

-

correcte capaciteitsplanning, en interne
afspraken rond communicatie in lijn
met capaciteit
Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen
Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen
Sterke samenwerking met het portaal
realisatie-team, dmv werkgroepen van
het ministerie van Financiën
Het thema reglementering en

Thema/mijlpalenprogra
mma
Thema

Thema

Thema

Mijlpalenprogramma 1, 2, 3,
4
Mijlpalenprogramma 2, 4
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zijn legaal geregeld
Wetgeving waarin voorleggen van een formulier
aan een vormvoorwaarde verbonden is, kan het
gebruik van bepaalde interactiekanalen of
interactieprocessen onmogelijk maken
Wetgeving en uitvoering rond de elektronische
handtekening dienen volledig uitgewerkt te zijn

-

-

Wetgeving op de privacy dient aangepast te
worden voor gebruik van klantenkennis en
risicobeheer over verschillende interactiekanalen

-

-

Wetgeving rond respect van het briefgeheim kan
het gebruik van scanning voor geadresseerde
briefwisseling complexer maken.

-

-

Niet tijdige implementatie van de Master klanten
Database en andere kennisdatabanken (zoals
deze van patrimoniuminformatie)
Niet tijdige implementatie van het enig dossier
Niet tijdige implementatie van de directory
services voor de implementatie van beveiliging
Niet tijdige implementatie van Scanningcentra
Niet tijdige implementatie van CCFF
Niet tijdige implementatie van data warehouse

-

-

-

-

werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen
Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen
Het thema reglementering en
werkmethodes moet de aanpassing van
deze wetgeving opvolgen en eventueel
alternatieven voorleggen
Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen
Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen

Mijlpalenprogramma 2, 4

Mijlpalenprogramma 2, 6

Mijlpalenprogramma 1, 3, 5

Mijlpalenprogramma 7

Mijlpalenprogramma
Mijlpalenprogramma
Mijlpalenprogramma
Mijlpalenprogramma
Mijlpalenprogramma
Mijlpalenprogramma

2
4,5, 9
5, 8
7
8
9
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-

-

-

Er dient voldoende vierkante meter beschikbaar te
zijn binnen de voorziene timing
Patrimoniumdocumentatie : wetgeving die
transacties verbindt aan één kantoor dient
aangepast te worden (o.a.wetboeken
hypotheekwet registratie- hypotheek en
griffierrecht, successierecht, zegelrechten en met
zegel gelijkgestelde taksen)
Reglementering inzake rekenplicht (wetgeving op
rijkscomptabiliteit) dient bijgestuurd te worden
voor een correcte implementatie van de Front
Office kantoren
Mogelijkheid tot elektronische betaling moet
bestaan
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Mijlpalenprogramma 10
Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen

Mijlpalenprogramma 10

Het thema reglementering en
werkmethodes moet deze teksten
analyseren en eventueel alternatieven
voorleggen
Het thema reglementering en
werkmethodes moet de wetgeving en
organisatie hierrond analyseren en
eventueel alternatieven voorleggen

Mijlpalenprogramma 10

Mijlpalenprogramma 10
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5. Thema 4 : “Bijstand, controle, invordering en informatie”

5.1. Draagwijdte van “bijstand, controle, invordering en informatie”
Bijstand, controle, invordering en informatie is een van de zeven thema’s waarin de kennis van de burger, klant, belastingplichtige, BTWplichtige, schuldenaar, bedrijf of goederen centraal staat. Deze kennis van de “burger” en “goederen” dient als aandrijfveer voor de sturende
processen in het processchema uitgetekend in Coperfin, en laat toe om gerichte bijstand, controle, invordering en informatie op een zo efficiënt
mogelijke manier te leveren.

Gegevens

De kennis van de “burger” en “goederen” in de brede zin impliceert de verzameling en analyse van gegevens, die
toelaten categorieën van burgers te ontdekken. Deze informatie wordt gebruikt om kennis over de “burgers” en
“goederen” te verwerven, met hun specifieke eigenschappen waaronder risico’s en behoeften.

Informatie

Deze kennis laat toe profielen te ontwikkelen en op een efficiënte manier bijstands-, controle-, invorderings- en
informatieactiviteiten te organiseren en op deze manier sommige activiteiten van de FOD Financiën te sturen.

Kennis

Oriëntering

De kennis van de “burger” en “goederen” kan zeker niet los gezien worden van het enig dossier. Het enig dossier zal
de verzameling van gekende informatie rond een “burger” en “goederen” bevatten en dus een belangrijke
informatiebron zijn voor de kennis van de “burger” en “goederen”.

Om duidelijkheidsoverwegingen zal verder gebruik gemaakt worden van de notie “klant” die zowel personen,
burgers, bedrijven, als goederen of producten bevat.
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De implementatie van het thema “bijstand, controle, invordering en informatie” omvat een invoering van processen:

10.
11.
12.
13.
15.
17.
18.
19.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
32.
33.
35.
36.
37.
38.

Vorderen van rechten
Verwerven, beheren en vervreemden van goederen
Waarderen van goederen
Opstellen en verlijden van authentieke akte
Leveren van patrimonium informatie
Risicobeheer
Bepalen van controle aanpak
Selectie controle
Inputbeheer Fraude
Zaakbehandeling fraude
Dossierbehandeling Fraude
Inputbeheer Invordering
Bepalen van Invorderingsaanpak
Voorstel voor invorderingsactie
Klanteninzicht
Bepalen van dienstverleningaanpak
Strategie en uitwerking dienstverlening modellen
Beheer controlemodellen
Beheer invorderingsmodellen
Operationele expertise
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5.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1. Kennissysteem

2. Toegang interne
gegevens
(Release 1)

2. Toegang interne
gegevens
(Release 2)

2. Toegang interne
gegevens

5.
Klanteninzicht
(Release
1)

(Release 4)

3. Gebruik
analytische
hulpmiddelen
(Release 2)

3. Gebruik
analytische
hulpmiddelen
(Release 1)

4. Toegang tot
gegevens uit
externe bronnen
(Release 1)

(Release 3)

2. Toegang interne
gegevens

4. Toegang tot
gegevens uit
externe
bronnen
(Release 2)
5.
Klanteninzicht
(Release
2)

4. Toegang
tot gegevens
uit externe
bronnen
(Release 3)
5.
Klanteninzicht
(Release
3)

4. Toegang
tot gegevens
uit externe
bronnen
(Release 4)

5.
Klanteninzicht
(Release
4)

6. Risicobeheer
D&A

Aanpassing regelgeving
Politiek akkoord over basisafspraken
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5.3. Mijlpalen
Mijlpaal

Timing van realisatie

Indicatoren

1: De FOD Financiën zal in staat zijn bepaalde informatie,
kennis & intelligentie te beheren, waarbij onder andere
modellen en handleidingen tijdig elektronisch beschikbaar
zijn.

Q1 2003 – Q4 2003

•

•
•
•
2: De FOD Financiën zal in staat zijn interne gegevens rond
een “klant” te kunnen bereiken en gebruiken (in de mate
dat deze gegevens als prioritair worden gesteld; de
implementatie van de opeenvolgende releases laat toe om
steeds meer interne gegevens beschikbaar te stellen).

Release 1 :
Q1 2004 – Q1 2005
Release 2 :
Q2 2005 – Q1 2006

•

•

Release 3 :
Q2 2006 – Q1 2007
Release 4 :
Q2 2007 – Q1 2008

•

Verhoging van de duidelijkheid en de
consistentie van het ondersteunend
materiaal (handleidingen, modellen,
commentaren, enz.)
Snellere toegang tot correct en accuraat
ondersteunend materiaal en
informatiebronnen.
Eenvoudigere gebruikswijze van
ondersteunend materiaal en
informatiebronnen
Uniek onderhoud van het
ondersteunend materiaal
Vereenvoudiging van de datastructuur
en het datamodel dat bij opzoeking van
interne informatie tijdswinst met zich
mee zal brengen.
Grotere transparantie, homogeniteit en
uniformiteit van de gegevens omdat zij
onderling met elkaar verbonden
worden door een datamodel, wat
toelaat een geïntegreerd zicht te
krijgen over een “klant”
Verhoging van de kwaliteit van de
gegevens beschikbaar gesteld voor de
functionaris.
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•
3: De FOD Financiën zal in staat zijn haar gegevens te
bestuderen en te modelleren met behulp van een
analytische omgeving, die zullen leiden tot het definiëren
van doelgroepen, respectievelijke bijstandsprofielen,
controleprofielen of invorderingsprofielen die
geconfronteerd zullen worden met de operationele data.

Release 1
Q3 2004 – Q1 2005
Release 2
Q3 2006 – Q1 2007

•
•
•

•

•
4: De FOD Financiën zal in staat zijn externe gegevens
rond een “klant” te kunnen bereiken en gebruiken (in de
mate dat deze gegevens als prioritair worden gesteld; de
implementatie van de opeenvolgende releases laat toe om
steeds meer pertinente externe gegevens beschikbaar te
stellen).

Release 1 :
Q2 2004 – Q1 2005
Release 2 :
Q3 2005 – Q1 2006
Release 3 :
Q3 2006 – Q1 2007
Release 4 :
Q3 2007 – Q1 2008

•

•

Beschikbaarheid van meer interne
gegevens
Continue verbetering van de
klantenkennis van de FOD Financiën
Snellere en meer gestructureerde
gegevens- en feedbackanalyses
Nieuwe type studies (voorspellende
modellisering, correlaties, gekruiste
analyse, enz.) en gekruist gebruik van
de kennis (overheen verschillende
pijlers, verschillende belastingen, enz.)
Bouwen van steeds preciezere profielen
en deze te confronteren met de
operationele data wat een gerichter
actie van de administratie toelaat.
Betere gelijkwaardigheid tussen de
acties en de verwachte resultaten
Vereenvoudiging van de datastructuur
en het datamodel dat bij opzoeking in
externe informatie(bronnen) tijdswinst
met zich mee zal brengen.
Grotere transparantie, homogeniteit en
uniformiteit van de gegevens omdat zij
onderling met elkaar verbonden
worden door een datamodel (zowel
interne als externe gegevens), wat
toelaat een geïntegreerd zicht te
krijgen over een “klant”
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•
•
5: De FOD Financiën zal in staat zijn op de meest
geschikte manier de operationele processen aan te sturen
en te interageren met haar “klanten”, gebruik makende
van de gegevens rond de “klant”, de doelgroep waartoe
deze behoort, en de eventueel toepasselijk
bijstandsaanpak, controleaanpak of invorderingsactie.
De releases zijn verbonden aan de belasting/heffing die
wordt ingevoerd in het geïntegreerd systeem

Release 1 :
Q1 2005 – Q2 2005
Release 2 :
Q1 2006 – Q2 2006

•

•

Release 3 :
Q1 2007 – Q2 2007
Release 4 :
Q1 2008 – Q2 2008

•
•

6: De FOD Financiën zal in staat binnen de pijler Douane &
Accijnzen zijn activiteiten te structureren volgens het
risicobeheersingproces

Q1 2003 – Q4 2003

•
•

Verhoging van de kwaliteit van de
gegevens beschikbaar gesteld voor de
functionaris.
Beschikbaarheid van meer externe
gegevens
Verhoging van de kwaliteit van de
interacties dankzij een betere kennis
van de « klant » (o.a. door het beheer
van de interacties)
Verhoging van de efficiëntie van de
operationele diensten dankzij het ter
beschikking stellen van kennis van de
“klant” in het geïntegreerd systeem
Verhoging van de consistentie van de
acties van de Administratie (o.a. fair
play en bijstandsacties)
Betere afstemming tussen de interacties
met de « klant » en zijn noden.
Verhoging van het aantal
geautomatiseerd geselecteerde (of niet
geselecteerde) aangiftes
Grotere coherentie van de
controleprocedures (in lijn met
Europese verplichtingen)
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5.4. Mijlpaal 1: “ De FOD Financiën zal in staat zijn bepaalde informatie, kennis & intelligentie te beheren,
waarbij onder andere modellen en handleidingen tijdig elektronisch beschikbaar zijn.”
5.4.1. Betrokken entiteiten

Entiteit op N-1 niveau
FEO, Dienstverlening coördinatie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
P, KMO, GO, Invordering, D&A, Patrimoniumdiensten, Opmetingen en waarderingen, Rechtszekerheid, fraudebestrijding
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5.4.2. Betrokken projecten

Nummer
1.1

1.2
1.3

1.4

Beschrijving
Globale bepaling van de functionele behoeften. Bepalen de objectieven
en de prioritisering van de informatie en intelligence beheersystemen.
Bepalen van een plan van aanpak, en een visie op basis van de behoeften.
Vertaling van deze objectieven en prioriteiten in personeelsbehoeften,
training en infrastructuur.
Bouwen en implementeren van een informatie en intelligence
beheersysteem. Opmaken van piloten.
Uitrol van het intelligentiebeheersysteem voor modellen en handleidingen.
De uitrol kan per type model of handleiding gebeuren, per type belasting of
per type pijler, gefaseerd of in parallel. De termijn van de invoering wordt
bepaald door de nodige opleidingen en de uitroltijd.
Opleiden van het personeel, zowel toegewezen personeel voor het
onderhoud en de ondersteuning, als de gebruikers van informatie- en
intelligentiebeheer applicatie.

Fase
Ontwerp

Timing
Q1 2003 – Q1 2003

Bouwen en Testen

Q2 2003 – Q3 2003

Invoering

Q3 2003 – Q3 2003

Invoering

Q4 2003 – Q4 2003
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5.5. Mijlpaal 2: “De FOD Financiën zal in staat zijn interne gegevens rond een “klant” te kunnen bereiken en
gebruiken”
5.5.1. Betrokken entiteiten

Entiteit op N-1 niveau
Dienstverlening coördinatie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
P, KMO, GO, Invordering, D&A, Patrimoniumdiensten, Opmetingen en waarderingen, Rechtszekerheid, fraudebestrijding

5.5.2. Betrokken projecten
De realisatie van het thema 2 over geïntegreerde verwerking laat toe om over meer interne als externe gegevens te beschikken. Omwille van
de graduele realisatie van het thema 2, zal deze mijlpaal zich ook stapsgewijs realiseren. De analyses die zullen resulteren uit de verwerking
van de gegevens zullen vollediger worden, en hun vertaling vinden in steeds beter georiënteerde acties.
Release 1 integreert die gegevens die als prioritair worden beschouwd. De volgende releases (2 à n) zullen het implementatieplan van het
thema 2 ‘ Systeem voor geïntegreerde verwerking’ volgen.
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Nummer
2.1

2.2

Beschrijving
Analyse en ontwerp van de uitbreidingen van de
analytische omgeving voor “Release 1”
• Analyse van de intern beschikbare
informatie voor « Release 1 »: Definiëren van
de gegevensnoden in functie van de objectieven
en prioritisering van de benodigde gegevens.
Bepaling van het formaat, beschikbaarheid,
kwaliteit, wettelijke verplichtingen omtrent de
gegevens, is een automatisering mogelijk?
Analyse van de integratie van de systemen voor
geïntegreerde verwerking om de extracties naar
het datawarehouse mogelijk te maken
• Analyse van de feedback mechanismen
tussen de gebruikte operationele omgevingen en
de analytische omgevingen/applicaties voor
“Release 1”
Realisatie en implementatie uitbreidingen voor
« Release 1 »
• Bouwen van de datawarehouse (op basis
van het datamodel) voor « Release 1 ».
• Gefaseerde implementatie van de extractie
voor de aanpassingen aan het data
warhouse
• Implementeren van feedbackmechanismen
tussen de gebruikte operationele omgevingen en
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Fase
Ontwerp

Release 1
Q1 2004 –
Q1 2004

Timing
Release 2
Release 3
Q2 2005 – Q2 2006 –
Q2 2005
Q2 2006

Bouwen
en testen

Q1 2004 –
Q1 2005

Q2 2005 –
Q1 2006

Q2 2006 –
Q1 2007

Release 4
Q2 2007 –
Q2 2007

Q1 2007 –
Q1 2008

p. 99

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

de analytische omgevingen/applicaties
2.3
2.4

Aanwerving en opleiding van het personeel
verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling als
het onderhoud van het datawarehouse.
Uitrol van de uitbreidingen aan het
datawarehouse voor “Release 1”
• Uitrol van de wijzigingen/uitbreidingen aan
het datawarehouse
• Uitrol van de extracties die nodig zijn voor
toevoegen van “Release 1” aan het data
warehouse. Uitrollen van de batch-processen
nodig voor de extracties
• Uitrol van de feedbackmechanismen voor
“Release 1”

Bouwen
en Testen

Q2 2004 –
Q2 2004

Q3 2005 –
Q3 2005

Q3 2006 –
Q3 2006

Q3 2007 –
Q3 2007

Invoering

Q1 2004 –
Q1 2005

Q2 2005 –
Q1 2006

Q2 2006 –
Q1 2007

Q2 2007 –
Q1 2008
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5.6. Mijlpaal 3: “De FOD Financiën zal in staat zijn haar gegevens te bestuderen en te modelleren met behulp
van een analytische omgeving, die zullen leiden tot het definiëren van doelgroepen, respectievelijke
bijstandsprofielen, controleprofielen of invorderingsprofielen die geconfronteerd zullen worden met de
operationele data.”
5.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-1 niveau
Dienstverlening coördinatie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
P, KMO, GO, Invordering, D&A, Patrimoniumdiensten, Opmetingen en waarderingen, Rechtszekerheid, fraudebestrijding

5.6.2. Betrokken projecten
Nummer

Beschrijving

Fase

3.1

Analyse en ontwerp van de analytische omgeving en
feedback mechanismen:
• Analyse en design van functionele noden van
de analytische applicaties (data mining, OLAP en
rapportering applicatie) waarvoor de informatie
beschikbaar in de analytische omgeving
(datawarehouse) gebruikt wordt

Ontwerp

Timing
Release 1
Q3 2004 – Q4
2004

Release 2
Q3 2006 – Q4
2006
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•

3.2

3.3

3.4

Analyse van de technische architectuur
(infrastructuur) ter ondersteuning van analytische
applicaties
• Analyse van de feedbackmechanismen tussen
de operationele en de analytische omgeving
Implementatie van de analytische omgeving.
Implementatie van de technische architectuur
(infrastructuur)
• Gefaseerd implementeren van de functionele
analyses van de analytische omgeving in
toepassingen
• Gefaseerd implementeren van de feedback
mechanismen tussen de analytische en de
operationele omgevingen
• Testen van een of meerdere pilootdossiers
Opleiding van het personeel: bepalen van de benodigde
kennis en opleiding van het personeel voor de analytische
applicaties (Data Mining, OLAP, etc.). Ontwikkeling van
trainingsplan, cursus, ondersteunend materiaal nodig voor
de opleiding. In een tweede fase moet de opleiding effectief
gebeuren.
Gefaseerde uitrol
• van de applicaties: Het ter beschikking stellen
van de analytische applicaties aan de gebruikers.
Ontwikkeling van standaard analyses en
rapportering.
• Feedback mechanismen tussen de operationele
en de analytische omgeving
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Bouwen en Testen

Q3 2004 – Q1
2005

Q3 2006- Q1
2007

Bouwen en Testen

Q1 2005-Q1
2005

Q1 2007 – Q1
2007

Invoering

Q4 2004 – Q1
2005

Q4 2006 – Q1
2007
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5.7. Mijlpaal 4: “De FOD Financiën zal in staat zijn externe gegevens rond een ‘klant’ te kunnen bereiken en
gebruiken”
5.7.1. Betrokken entiteiten

Entiteit op N-1 niveau
Dienstverlening coördinatie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
P, KMO, GO, Invordering, D&A, Patrimoniumdiensten, Opmetingen en waarderingen, Rechtszekerheid, fraudebestrijding

5.7.2. Betrokken projecten
De realisatie van het thema 2 over geïntegreerde verwerking laat toe om mettertijd over meer interne als externe gegevens te
beschikken. Omwille van de stapsgewijze realisatie van het thema 2, zal deze mijlpaal zich ook stapsgewijs realiseren. Anderzijds
kunnen evenzeer steeds meer andere externe bronnen gelinkt worden met het datawarehouse.
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Nummer
4.1

Beschrijving
Analyse en ontwerp van het datawarehouse voor
het bewaren van externe informatie
• Definiëren van de gegevensnoden in functie van
de objectieven en prioritisering van de benodigde
gegevens. Bepaling van het formaat,
beschikbaarheid, kwaliteit, wettelijke
verplichtingen omtrent de gegevens, is een
automatisering mogelijk? Analyse van de
integratie van de systemen voor geïntegreerde
verwerking om de extracties naar het
datawarehouse mogelijk te maken
• Analyse van de noden van het datawarehouse
om de externe informatie te verwerken, de nodige
informatiebronnen en de complexiteit van het
datawarehouse, volumes en omvang van het
datawarehouse. Bepalen van de meta data binnen
het datawarehouse. Analyseer de huidige
mogelijkheden voor de extractie van data binnen
de beschikbare technologieën en omgevingen
• Analyse van de extracties en transformaties
die er nodig zijn om de externe gegevens te laden
in het datawarehouse in het gewenste formaat.
Nagaan met welke frequentie de informatie in het
datawarehouse moet worden vernieuwd
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Fase
Ontwerp

Timing
Release 1
Q2 2004 –
Q3 2004

Release 2
Q3 2005
– Q3
2005

Release 3
Q3 2006
– Q3
2006

Release 4
Q3 2007
– Q3
2007

p. 104
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4.2

Uitrol van het datawarehouse voor externe
informatie “release 1”:
• Gefaseerd uitrollen van de ETL, queries en
procedures om het laden van het datawarehouse
in fases te vergemakkelijken
• Gefaseerd laden van het datawarehouse met
externe informatie gebruikmakend van de
beschikbare data, infrastructuur en de ETL-tools.
Het uitrollen van batchprocedures voor het
automatisch vernieuwen van de externe data in
het datawarehous
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Invoering

Q3 2004 –
Q1 2005

Q4 2005 Q1 2006

Q4 2005
– Q1
2007

Q4 2006
– Q1
2008
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5.8. Mijlpaal 5 “De FOD Financiën zal in staat zijn op de meest geschikte manier de operationele processen
aan te sturen en te interageren met haar “klanten”, gebruik makende van de gegevens rond de “klant”, de
doelgroep waartoe deze behoort, en de eventueel toepasselijk bijstandsaanpak, controleaanpak of
invorderingsactie.”
5.8.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-1 niveau
Dienstverlening coördinatie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
P, KMO, GO, Invordering, D&A, Patrimoniumdiensten, Opmetingen en waarderingen, Rechtszekerheid, fraudebestrijding

5.8.2. Betrokken projecten
Nummer
5.1

Beschrijving
Identificatie van de gegevens in de database die
kunnen bijdragen tot een prestatieverbetering van het
geïntegreerd systeem, de omgeving voor gevallenstudies
(thema 5), de CRM applicaties en de dienstverlening.
(historische gegevens over klanteninteracties overheen de
verschillende interactiekanalen – Contact Center, face to
face, mail, selfservice)

Fase
Ontwerp

Release 1
Q1 2005
– Q1
2005

Timing
Release 2 Release 3
Q1 2006
Q1 2007
– Q1
– Q1
2006
2007

Release 4
Q1 2008
– Q1
2008
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Selectie van de gegevens waarover moet beschikt
worden. In dit project wordt het datamodel (binnen het
Datawarehouse) aangepast in functie van bijkomende
benodigde gegevens voor het geïntegreerd systeem, de
CRM toepassingen en de case management omgeving.
Analyse van de feedback mechanismen tussen de
gebruikte operationele omgevingen (systeem voor
geïntegreerde verwerking van belastingen, CRM-applicaties,
etc.) en de analytische omgevingen/applicaties
Opzetten van de interactie tussen Datawarehouse en
CRM applicaties. Bepaling van de uitwisselingsprocedures
en opzetten van de benodigde informatie-uitwisseling
infrastructuur tussen de Datawarehouse, het geïntegreerd
verwerkingsysteem, de case management toepassingen en
CRM applicaties
Implementeren van feedbackmechanismen tussen het
geïntegreerd verwerkingsysteem, de case management
toepassingen, de gebruikte CRM omgevingen en de
analytische omgevingen/applicaties
Gefaseerde uitrol van de feedbackmechanismen
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Ontwerp

Q1 2005
– Q1
2005

Q1 2006
– Q1
2006

Q1 2007
– Q1
2007

Q1 2008
– Q1
2008

Ontwerp

Q1 2005
– Q2
2005

Q1 2006
– Q2
2006

Q1 2007
– Q2
2007

Q1 2008
– Q2
2008

Bouwen
en Testen

Q1 2005
– Q2
2005

Q1 2006
– Q2
2006

Q1 2007
– Q2
2007

Q1 2008
– Q2
2008

Bouwen
en testen

Q1 2005
– Q2
2005

Q1 2006
– Q2
2006

Q1 2007
– Q2
2007

Q1 2008
– Q2
2008

Invoering

Q1 2005
– Q2
2005

Q1 2006
– Q2
2006

Q1 2007
– Q2
2007

Q1 2008
– Q2
2008

p. 107

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

5.9. Mijlpaal 6: “De FOD Financiën zal in staat binnen de pijler Douane & Accijnzen zijn activiteiten te
structureren volgens het risicobeheersingproces”
5.9.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-1 niveau
Dienstverlening coördinatie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
D&A

5.9.2. Betrokken projecten
Nummer

Beschrijving

Fase

6.1

Analyse en ontwerp van de analytische omgeving en
feedback mechanismen:
• Analyse en design van functionele noden van
de analytische applicaties (data mining, OLAP en
rapportering applicatie) waarvoor de informatie
beschikbaar in de analytische omgeving
(datawarehouse) gebruikt wordt
• Analyse van de technische architectuur
(infrastructuur) ter ondersteuning van analytische

Ontwerp

Timing
Release 1
Q1 2003 – Q2 2003
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applicaties
Analyse van de feedbackmechanismen tussen
de operationele en de analytische omgeving
Implementatie van de analytische omgeving.
Implementatie van de technische architectuur
(infrastructuur)
• Gefaseerd implementeren van de functionele
analyses van de analytische omgeving in
toepassingen
• Gefaseerd implementeren van de feedback
mechanismen tussen de analytische en de
operationele omgevingen
• Testen van een of meerdere pilootdossiers
Opleiding van het personeel: bepalen van de benodigde
kennis en opleiding van het personeel voor de analytische
applicaties (Data Mining, OLAP, etc.). Ontwikkeling van
trainingsplan, cursus, ondersteunend materiaal nodig voor
de opleiding. In een tweede fase moet de opleiding effectief
gebeuren.
Gefaseerde uitrol
• Van de applicaties: het ter beschikking stellen van
de analytische applicaties aan de gebruikers.
Ontwikkeling van standaard analyses en
rapportering.
• Feedback mechanismen tussen de operationele
en de analytische omgeving
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•

6.2

6.3

6.4

Bouwen en Testen

Q2 2003 – Q2 2003

Bouwen en Testen

Q3 2003-Q3 2003

Invoering

Q3 2003 – Q3 2003
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5.10. Risico’s en randvoorwaarden
Beschrijving

Mogelijk aanpak

-

Wetten en reglementering betreffende de private
levenssfeer

-

-

Wetten en reglementering betreffende de
publicatie van de Administratie

-

-

Sommige informatie is niet de facto beschikbaar
op een gestandaardiseerd / elektronisch formaat.
De werklast kan behoorlijk verhogen om deze
gegevens bruikbaar te maken

-

-

De realisatie van het uniek dossier en de
geïntegreerde verwerking (van taxatie tot en met
invordering) vormt een kritische succesfactor voor
dit thema aangezien deze instaan voor de
aanlevering van heel wat gegevens (zowel fiscale
als niet fiscale gegevens)
Risico dat de continuïteit van de huidige
activiteiten van de FOD Financiën inzake
informatie-uitwisseling en de acties resulterend uit
deze informatie-uitwisseling niet meer op een
correcte manier worden verzekerd. Bijkomende
risico van verloren gaan van informatie tussen de

-

-

-

Aanpassen van wetten en reglementen in voege en
van toepassing in dit domein; permanent in contact
zijn met de bevoegde instanties
Aanpassen van wetten en reglementen in voege en
van toepassing in dit domein; permanent in contact
zijn met de bevoegde instanties
Inschatten van de omvang van voorafgaande
verwerking vereist door sommige gegevens. In de
mate van het mogelijke wetgeving of reglementering
invoeren om informatie en gegevens verplicht in een
gestandaardiseerd formaat door te sturen naar de
Administratie.
Over de nodige middelen (budgettaire, menselijk,
enz.) beschikken om de realisatie en de
voorgestelde timing te garanderen

Voorzorgsmaatregelen nemen om de continuïteit van
deze activiteiten te garanderen, opdat er onder
andere geen informatieverlies gebeurt, gezien
sommige supranationale verplichtingen

Thema /
Mijlpaal
Thema
Thema
Thema

Thema

Thema
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-

-

-

implementatie.
Acties te voorzien om kwaliteit van de gegevens
te waarborgen (als de basisgegevens verkeerd
zijn, dan zijn de besluiten dat zeker)
Ondanks het feit dat de algemene principes van
“Goede Administratie” de noodzaak voorzien om
zich tot de burger te richten, wordt bijstand tot de
“burger” noch in de wetgeving, noch in de
reglementering voorzien als zijnde een missie van
de FOD Financiën. Bijstand wordt zelfs in
bepaalde gevallen verboden.
Toegang tot zeer vertrouwelijke of beschermde
gegevens (SCENT, SID, CEN, etc.)
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-

-

-

Sensibiliseren van personeel (waarde van bij te
houden statistieken en interactiehistorieken) en feed
back naar personeel (aantonen dat de gevraagde
informatie ook daadwerkelijk wordt gebruikt).
Aanpassen van wetten en reglementen in voege en
van toepassing in dit domein

Thema

Zich verzekeren dat partnerships geldig blijven

Mijlpaal 4
Mijlpaal 6

Thema
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6. Thema 5 : “Gevallenstudie”

6.1. Draagwijdte
“Gevallenstudie” heeft betrekking op het invoeren van een projectmatige aanpak voor het behandelen van specifieke gevallen of “cases” en het
ondersteunen van de ambtenaren die betrokken zijn in de behandeling van het geval of de “case”. Deze gevallen of “cases” vertegenwoordigen
een dossier of zaak waarrond een aantal activiteiten dienen te gebeuren, soms zelfs door verschillende entiteiten. Deze cases kunnen
verschillende vormen aannemen: uit te voeren controles, te behandelen fraudezaken, in te vorderen bedragen, op te stellen onteigeningsakten,
geschillen, enz. Dit thema vormt samen met de thema’s “Geïntegreerde verwerking” en “Bijstand, controle, invordering en informatie” de kern
van de operationele werkzaamheden. “Geïntegreerde verwerking” heeft betrekking op standaard activiteiten, “Bijstand, controle, invordering en
informatie” op de eerder analytische/onderzoeksactiviteiten terwijl “Gevallenstudie” betrekking heeft op de operationele en eerder niet
gestandaardiseerde activiteiten.

Deze aanpak invoeren impliceert dat voor een dergelijke “case”, doelstellingen worden bepaald, een planning wordt opgesteld, ambtenaren
worden toegewezen aan de behandeling van de “case”, de voortgang wordt opgevolgd en op basis daarvan de uitgestippelde strategie voor de
“case” eventueel wordt gewijzigd of de behandeling zelfs wordt stopgezet. Afhankelijk van de aard van de “case” zullen deze stappen in meer of
minder uitgebreide vorm voorkomen.

De ambtenaren die betrokken zijn bij de behandeling van een “case” worden hierbij ondersteund op verschillende gebieden: door hen de
gegevens, informatie en “intelligence” te verschaffen die ze nodig hebben in de behandeling van de “case”, door hen hulpmiddelen aan te reiken
om hun werk te structureren en hen doorheen de verschillende stappen te leiden, en door hen de nodige expertise (eventueel opgedaan in de
behandeling van vroegere “cases”) ter beschikking te stellen.
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De implementatie van dit thema impliceert een invoering van de volgende processen:
17: Risicobeheer
18: Bepalen van controle aanpak
19: Selectie controle
23: Inputbeheer fraude
24: Zaakbehandeling fraude
25: Dossierbehandeling fraude
26: Inputbeheer invordering
27: Bepalen van invorderingsaanpak
28: Voorstel voor invorderingsactie
33: Bepalen van dienstverleningsaanpak
35: Strategie en uitwerken dienstverleningsmodellen
37: Beheer invorderingsmodellen
De implementatie van dit thema is direct verbonden met de volgende processen:
4: Vergunningen
13: Opstellen en verlijden van authentieke akte
20: Nazicht fiscale situatie
21: Administratieve en boekhoudkundige controle
22: Mobiel toezicht
30: Bewarende maatregelen
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31: Invordering
32: Klanteninzicht
34: Algemene interactie
36: Beheer controlemodellen
38: Operationele expertise
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6.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1. Case-matig
werken
Release 1
Release 2
Release 3
Release 4
2. Geïntegreerd resource
management Release 1
Release 2
Release 3
Release 4
3. Informatie- &
Intelligence beheer
Release 1
Release 2
4. Ondersteuning Case
behandeling Release 1
Release 2
Release 3
Release 4

Aanpassing regelgeving
Politiek akkoord over basisafspraken
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6.3. Mijlpalen
Mijlpaal

Timing van realisatie

Indicatoren

1. De FOD Financiën zal in staat zijn om
een specifieke case op een projectmatige
manier te behandelen (“case”-matig
werken).
Dit houdt in dat het concept en de
methodiek van een “projectmatige”aanpak
van een case (fiscaal / niet-fiscaal) binnen
de FOD Financiën gedefinieerd en
geïmplementeerd is.

Q4 2002 – Q3 2005

•
•
•
•
•

Ontwerpen, bouwen & testen en invoeren
gebeurt in golven:
-

-

Release
Release
Release
Release

1
2
3
4

2. De FOD Financiën zal in staat zijn om
de inzet van middelen (mensen en andere
bijv. technische middelen) en de
afhandeling van de cases te sturen en te
optimaliseren (geïntegreerd resource
management).
Dit houdt in dat een geïntegreerd resource
planning en opvolging systeem overheen

Q4
Q4
Q4
Q4

2002
2002
2002
2002

–
–
–
–

Q3
Q3
Q1
Q3

2003
2004
2005
2005

Q1 2003 – Q4 2005

•
•

•
•
•
•
•

Doorlooptijd van (de onderdelen van)
de behandeling van een case
Kwaliteit van de behandelde cases (in
functie van de strategische
objectieven van de betrokken entiteit)
Aantal cases (% van totaal) behandeld
conform de gestructureerde manier
van werken
Aantal cases (% van totaal) met een
“auditeerbaar” spoor van toepassing
van projectmatige aanpak in de
activiteiten
Gebruik van capaciteit aan middelen
Doorlooptijd van een case
Aantal ambtenaren (% van totaal) die
in de dagdagelijkse werking
opgevolgd en aangestuurd worden
door geïntegreerde resource
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de verschillende bij de behandeling van de
case betrokken entiteiten,
geïmplementeerd is.

•
•

management
Gelijkmatige capaciteitsbenutting
in/overheen de centra

Ontwerpen, bouwen/testen en invoeren
gebeurt in golven.
-

Release
Release
Release
Release

1
2
3
4

3. De FOD Financiën zal in staat zijn om
de “case” specifieke informatie (object en
subject gerelateerd) te beheren en de
ambtenaren voor de behandeling van de
case toegang te geven tot de nodige
interne en externe gegevens.
(Informatie en “intelligence” beheer)
Dit houdt in dat de ambtenaren bij het
behandelen van een specifieke case
beroep kunnen doen op een informatie &
“intelligence” (object / subject
georiënteerd) beheer systeem.

Q1
Q1
Q1
Q1

2003
2003
2003
2003

–
–
–
–

Q2
Q4
Q2
Q4

2004
2005
2005
2005

Q1 2003 – Q1 2005

•
•
•
•
•
•

Bouwen/testen en invoeren gebeurt in
golven:
-

Release 1
Release 2

•

Q1 2003 – Q1 2004
Q1 2003 – Q1 2005

•
•

Tijdsbesteding van de ambtenaren
voor het opzoeken en analyseren van
(fiscale) gegevens
Aantal keer dat het systeem de
gezocht informatie oplevert (% van
aantal consultaties)
Aantal ambtenaren (% van totaal) die
het systeem gebruiken.
Aantal ambtenaren betrokken in “casematig” werken (% van totaal) die het
systeem gebruiken.
Opvulling van het systeem (aantal
elementen die opgenomen zijn)
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4. De FOD Financiën zal in staat zijn om
de ambtenaren de vereiste stappen en de
inhoudelijke ondersteuning aan te reiken
bij de afhandeling van de case (checklist,
ervaringsgegevens, relevante best
practices, jurisprudentie, up to date
technische ondersteuning gekoppeld aan
de gepaste opleidingen ed.)
(Ondersteuning van “case”
behandeling)
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Q1 2003 – Q3 2005

•
•
•
•
•
•

Bouwen/testen en invoeren gebeurt in
golven:
-

Release
Release
Release
Release

1
2
3
4

•

Q1
Q1
Q1
Q1

2003
2003
2003
2003

–
–
–
–

Q1
Q3
Q2
Q3

Kwaliteit van de afgehandelde cases
(in functie van de strategische
objectieven van de betrokken entiteit)
Doorlooptijd van (de onderdelen van)
de behandeling van een case
Productiviteit van de ambtenaren (in
termen van gemiddelde duurtijd en
juistheid van uitvoering)
Duurtijd om nieuwe medewerkers in de
werkzaamheden in te schakelen

2004
2004
2005
2005

p. 118

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

6.4. Mijlpaalprogramma 1: “De FOD Financiën zal in staat zijn om een specifieke case op een projectmatige
manier te behandelen (“case”-matig werken).
6.4.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N niveau
Entiteiten op N-1 niveau
Entiteiten op N-2 niveau
Douane & Accijnzen; Particulieren;KMO; GO; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en waarderingen;
Rechtszekerheid
Entiteiten op N-3 niveau
Onderzoek en opsporingen
In functie van de prioriteiten van de FOD FIN lijkt het aangewezen de entiteit, die het initiatief op zich neemt voor dit mijlpaalprogramma, te
selecteren uit volgende lijst: Douane & Accijnzen; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten of Onderzoek en opsporingen. Er kan
echter maar 1 entiteit de leiding van het mijlpaalprogramma op zich nemen.
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6.4.2. Betrokken projecten
Binnen mijlpaalprogramma 1 “Case-matig werken” worden 4 releases met gelijkaardige projecten (telkens: Ontwerpen, bouwen & testen en
invoeren), maar met telkens een verschillende timing voorzien:

Nummer
1.1

1.2

1.3

-

Release 1: Q4 2002 – Q3 2003

-

Release 2: Q4 2002 – Q3 2004

-

Release 3: Q4 2002 – Q1 2005

-

Release 4: Q4 2002 – Q3 2005

Beschrijving
Definiëren van “projectmatige” aanpak
voor case behandeling inclusief de
vertaalslag naar “werkprocedures”
aangepast aan werking van de betrokken
entiteit
Uittesten van de manier van werken aan
de hand van pilootimplementaties in
bepaalde (onderdelen van) centra

Fase
Ontwerpen

Release 1:
Q4 2002 –
Q2 2003

Release 2:
Q4 2002 –
Q2 2003

Timing
Release 3:
Q4 2002 –
Q3 2003

Release 4:
Q4 2002 – Q4
2003

Bouwen &
Testen

Release 1:
Q2 2003 –
Q3 2003

Release 2:
Q3 2003 –
Q4 2003

Release 3:
Q4 2003 –
Q2 2004

Release 4:
Q1 2004 – Q3
2004

Invoeren van de gestructureerde manier
van werken over alle centra. Dit kan
overheen verschillende types centra in
parallel gebeuren. Voor deze fase worden
de procedure handboeken en de te

Invoeren

Release 1:
Q1 2003 Q3 2003

Release 2:
Q1 2004 –
Q3 2004

Release 3:
Q3 2004 –
Q1 2005

Release 4:
Q4 2004 – Q3
2005

p. 120

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

gebruiken documenten opgesteld,
worden de betrokken ambtenaren
opgeleid en zullen een aantal
ondersteunende systemen voor
communicatie en werkopvolging
geïmplementeerd worden.
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6.5. Mijlpaalprogramma 2: De FOD Financiën zal in staat zijn om de inzet van middelen (mensen en andere
bijv. technische middelen) en de afhandeling van de cases te sturen en te optimaliseren (geïntegreerd
resource management).
6.5.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N niveau
Entiteiten op N-1 niveau
Entiteiten op N-2 niveau
Douane & Accijnzen; Particulieren;KMO; GO; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en waarderingen;
Rechtszekerheid
Entiteiten op N-3 niveau
Onderzoek en opsporingen
In functie van de prioriteiten van de FOD FIN lijkt het aangewezen de entiteit, die het initiatief op zich neemt voor dit mijlpaalprogramma, te
selecteren uit volgende lijst: Douane & Accijnzen; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten of Onderzoek en opsporingen. Er kan
echter maar 1 entiteit de leiding van het mijlpaalprogramma op zich nemen.
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6.5.2. Betrokken projecten
Binnen mijlpaalprogramma 2 “Geïntegreerd Resource Management” worden 4 releases met gelijkaardige projecten (telkens: Ontwerpen,
selecteren/bouwen & testen en invoeren), maar met telkens een verschillende timing voorzien:

Nummer
2.1

2.2

2.3

-

Release 1: Q1 2003 – Q2 2004

-

Release 2: Q1 2003 – Q4 2004

-

Release 3: Q1 2003 – Q2 2005

-

Release 4: Q1 2003 – Q4 2005

Beschrijving
Definiëren van behoeften van een geïntegreerd
(over de entiteiten heen) resourceplanning
systeem ter ondersteuning van de (onder
mijlpaal 1 uitgetekende) manier van werken.
Hierbij wordt ook gekeken naar de integratie met
de bestaande projecten rond Performantiemanagement. Vastleggen van de behoeften in
een lastenboek
Het selecteren/bouwen van een geïntegreerd
resourceplanning systeem. Uittesten van de
manier van werken aan de hand van
pilootimplementaties in bepaalde (onderdelen
van) centra
Implementatie & Roll-out over alle centra. Dit

Fase
Ontwerpen

Timing
Release 1:
Q1 2003 –
Q2 2003

Release 2:
Q1 2003 –
Q2 2003

Release 3:
Q1 2003 –
Q3 2003

Release 4:
Q1 2003 –
Q3 2003

Bouwen &
testen

Release 1:
Q3 2003 –
Q4 2003

Release 2:
Q3 2003 –
Q4 2004

Release 3:
Q4 2003 –
Q2 2004

Release 4:
Q4 2003 –
Q2 2004

Invoeren

Release 1:

Release 2:

Release 3:

Release 4:
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kan overheen verschillende types centra in
parallel gebeuren. Voor deze fase worden de
procedure handboeken en de te gebruiken
documenten opgesteld, worden de betrokken
ambtenaren opgeleid en worden benodigde harden software in de verschillende locaties
geïmplementeerd.
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Q1 2004 –
Q2 2004

Q1 2004 –
Q4 2004

Q3 2004 –
Q2 2005

Q3 2003 –
Q4 2005
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6.6. Mijlpaalprogramma 3: . De FOD Financiën zal in staat zijn om de “case” specifieke informatie (object en
subject gerelateerd) te beheren en de ambtenaren voor de behandeling van de case toegang te geven tot de
nodige interne en externe gegevens (Informatie en “intelligence” beheer)
6.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N niveau
Entiteiten op N-1 niveau
Entiteiten op N-2 niveau
Douane & Accijnzen; Particulieren;KMO; GO; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en waarderingen;
Rechtszekerheid
Entiteiten op N-3 niveau
Onderzoek en opsporingen
In functie van de prioriteiten van de FOD FIN lijkt het aangewezen de entiteit, die het initiatief op zich neemt voor dit mijlpaalprogramma, te
selecteren uit volgende lijst: Douane & Accijnzen; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten of Onderzoek en opsporingen. Er kan
echter maar 1 entiteit de leiding van het mijlpaalprogramma op zich nemen.
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6.6.2. Betrokken projecten
Binnen mijlpaalprogramma 3 “Informatie & Intelligence Beheer” worden 2 releases met gelijkaardige projecten (telkens: Ontwerpen,
selecteren/bouwen & testen en invoeren), maar met telkens een verschillende timing voorzien:

Nummer
3.1

3.2
3.3

-

Release 1: Q1 2003 – Q1 2004

-

Release 2: Q1 2003 – Q1 2005

Beschrijving
Definiëren van behoeften op het vlak van informatie en “intelligence” beheer
(type kennis-beheerssysteem) rekening houdend de in mijlpaal 1
geïmplementeerde manier van werken. Vastleggen van de behoeften in een
lastenboek.
Het selecteren/bouwen van een informatie/”intelligence” beheersysteem.
Uittesten van de manier van werken aan de hand van piloot-implementaties
in bepaalde (onderdelen van) centra.
Implementatie & Roll-out over alle centra. De implementatie kan in
verschillende type centra in parallel gebeuren. Voor deze fase worden de
procedure handboeken en de te gebruiken documenten opgesteld, worden de
betrokken ambtenaren opgeleid, de gespecialiseerde organisatieonderdelen
die hiervoor nodig zijn, worden ingericht en de benodigde hard- en software
in de verschillende locaties worden geïmplementeerd.

Fase
Ontwerpen

Timing
Release 1:
Q1 2003 –
Q2 2003

Release 2:
Q1 2003 –
Q2 2003

Bouwen &
testen

Release 1:
Q2 2003 –
Q4 2003
Release 1:
Q1 2004 –
Q1 2004

Release 2:
Q2 2003 –
Q4 2003
Release 2:
Q1 2004 –
Q1 2005

Invoeren
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6.7. Mijlpaalprogramma 4: De FOD Financiën zal in staat zijn om de ambtenaren de vereiste stappen en de
inhoudelijke ondersteuning aan te reiken bij de afhandeling van de case (checklist, ervaringsgegevens,
relevante best practices, jurisprudentie, up to date technische ondersteuning gekoppeld aan de gepaste
opleidingen ed.) (Ondersteuning van “case” behandeling)
6.7.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N niveau
Entiteiten op N-1 niveau
Entiteiten op N-2 niveau
Douane & Accijnzen; Particulieren;KMO; GO; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten; Opmetingen en
waarderingen; Rechtszekerheid
Entiteiten op N-3 niveau
Onderzoek en opsporingen
In functie van de prioriteiten van de FOD FIN lijkt het aangewezen de entiteit, die het initiatief op zich neemt voor dit mijlpaalprogramma, te
selecteren uit volgende lijst: Douane & Accijnzen; Invordering; Fraudebestrijding; Patrimoniumdiensten of Onderzoek en opsporingen. Er kan
echter maar 1 entiteit de leiding van het mijlpaalprogramma op zich nemen.
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6.7.2. Betrokken projecten
Binnen mijlpaalprogramma 4 “Ondersteuning Casebehandeling” worden 4 releases met gelijkaardige projecten (telkens: Ontwerpen,
selecteren/bouwen & testen en invoeren), maar met telkens een verschillende timing voorzien:

Nummer
4.1

4.2

-

Release 1: Q1 2003 – Q1 2004

-

Release 2: Q1 2003 – Q3 2004

-

Release 3: Q1 2003 – Q2 2005

-

Release 4: Q1 2003 - Q3 2005

Beschrijving
Definiëren van behoeften van een systeem ter
ondersteuning van de ambtenaren betrokken in
de afhandeling van cases volgens de in mijlpaal 1
gedefinieerde manier van werken. Hierbij wordt
ook gekeken naar de integratie met Fisconet en
het project rond workflow. De behoeften worden
vastgelegd in een lastenboek.
Selectie en/of Bouwen van het ondersteunend
systeem, indexeren van de kenniselementen,
structureren van de uitvoering van bepaalde
delen van de case behandeling. Uittesten van de
manier van werken aan de hand van
pilootimplementaties in bepaalde (onderdelen
van) centra.

Fase
Ontwerpen

Timing
Release 1:
Q1 2003 –
Q2 2003

Release 2:
Q1 2003 –
Q2 2003

Release 3:
Q1 2003 –
Q3 2003

Release 4:
Q1 2003 –
Q3 2003

Bouwen &
testen

Release 1:
Q3 2003 –
Q4 2003

Release 2:
Q3 2003 –
Q4 2003

Release 3:
Q4 2003 –
Q3 2004

Release 4:
Q4 2003 –
Q4 2004
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4.3

De implementatie kan in verschillende type
centra in parallel gebeuren. Voor deze fase
worden de procedure handboeken en de te
gebruiken documenten opgesteld, worden de
betrokken ambtenaren opgeleid, de benodigde
hard- en software in de verschillende locaties
worden geïmplementeerd.
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Invoeren

Release 1:
Q1 2004 –
Q1 2004

Release 2:
Q1 2004 –
Q3 2004

Release 3:
Q4 2004 –
Q2 2005

Release 4:
Q1 2005 –
Q3 2005

6.8. Risico’s en randvoorwaarden
-

-

-

Beschrijving Risico
Moeilijkheid om aan “case-matig” werken te doen door
gebrek aan duidelijk regels of bevoegdheden m.b.t. de
inhoudelijke onderdelen van de “case”
Beschrijving Randvoorwaarde
Integratie met het HR systeem van de FOD Financiën is
noodzakelijk
Integratie met systemen binnen “Geïntegreerde
verwerking” is noodzakelijk
Integratie met “Bijstand, controle, invordering en
informatie” is noodzakelijk
Integratie met systemen
Toegang tot informatie in systemen
Goed uitgewerkte modellen en methoden van
aanpak
Integratie met thema “Enig dossier” is noodzakelijk

Mogelijk aanpak
Doorvoeren van de nodige wijzigingen
aan de wet- en regelgeving

Thema/mijlpaal
Mijlpaal 1
Thema/mijlpaal
Mijlpaal 2
Mijlpaal 2, 3, 4

- Mijlpaal 2
- Mijlpaal 3
- Mijlpaal 4
Mijlpaal 3, 4
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7. Thema 6 : “Consistente reglementering”
7.1. Draagwijdte
Vanuit een klantgerichte benadering is het noodzakelijk dat de wetgeving en meer algemeen de reglementering een grotere coherentie en
consistentie vertoont. Teneinde de werkomstandigheden van de ambtenaren te optimaliseren, dient de leesbaarheid en toepasbaarheid van de
reglementering te worden vergroot.

In de eerste plaats moet de reglementering een grotere samenhang vertonen, definities moeten eenvormig en eenduidig zijn, bepalingen mogen
niet tegenstrijdig zijn. Om dit te bereiken is er een gemeenschappelijke aanpak nodig. Daarom wordt het opstellen van de reglementering voor elk
functioneel domein gecentraliseerd binnen één enkele dienst. Dit betekent de creatie van één stafdienst FEO voor Belastingen & Invorderingen, en
één stafdienst FEO voor Patrimoniumdocumentatie. Het al of niet bereiken van deze doelstellingen zal mee bepaald worden door de bevoegdheden
van het Europees of supranationaal niveau, of deze van de federale of regionale wetgever.

Coherentie en consistentie houden ook in dat de reglementering duurzaam is. Een goed doordachte reglementering ontstaat pas na grondige
analyse en studie binnen een gespecialiseerde entiteit van de FOD Financiën (de stafdienst FEO). In het stadium van de beleidsbeslissing is
voorafgaand overleg (pro-actieve werking) met de beleidsinstanties (o.a. federaal, gewesten, Europees, ...) noodzakelijk. Bovendien is een
overleg nodig met de diensten op het terrein, met stakeholders en met economische operatoren, om de toepasbaarheid te toetsen. Hun ervaring,
voorstellen en ideeën zullen impulsen vormen ter voorbereiding van het beleid en aanleiding geven tot verbetering van de reglementering en de
uitvoering ervan. Een integrale kwaliteitszorg zal leiden tot een betere en meer standvastige reglementering. Via een permanente opvolging zal de
effectiviteit en efficiëntie van de genomen maatregelen worden nagegaan.

Een zelfde coherentie en consistentie dienen verzekerd wat de toepassing van de reglementering betreft. Het geven van commentaar en het
nemen van principiële beslissingen over de uitvoering van de reglementering gebeurt eveneens gecentraliseerd en geïntegreerd. Op die manier
wordt de rechtsgelijkheid gegarandeerd en de rechtszekerheid verhoogd.
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De implementatie van dit thema omvat een invoering van de processen:
−

38. Operationele expertise (met betrekking tot het verlenen van advies aan de FEO over reglementering, commentaar en werkmethodes)

−

41. Reglementering

−

42. Commentaar

−

43. Werkmethodes

−

44. Informatie

−

45. Extern advies en medewerking

−

46. Impulsbeheer

−

47. Opvolging

De implementatie van dit thema is direct verbonden met de processen:
−

34. Algemene interactie

−

35. Uitwerking dienstverlenings- en communicatiestrategie en uitwerking dienstverleningsmodellen

−

36. Beheer controlemodellen

−

37. Beheer invorderingsmodellen

−

38. Operationele expertise (met betrekking tot activiteiten, andere dan het verlenen van advies aan de FEO)
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7.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1.
2.
3.
4.
Aanpassing regelgeving
Politiek akkoord over basisafspraken
1. Ontwikkelen van consistente interne
reglementering en bijdragen tot een hogere
consistentie van externe reglementering.
2. Tijdig verschaffen van volledige en relevante
informatie en gericht behandelen van impulsen
inzake reglementering & werkprocedures.

3. Ontwikkelen van eenvormige en duidelijke
commentaar ter verhoging van rechtzekerheid, ter
verbetering van de relatie met de burger, en ter
ondersteuning van de ambtenaar.
4. Produceren van consistente en uitvoerbare
werkmethodes en evalueren van de realisatie van
de vooropgezette beleidsdoelstellingen.
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7.3. Mijlpalen
Mijlpaal

Timing van realisatie

Indicatoren

1: De FOD Financiën zal in staat zijn
consistente (leesbare en toepasbare)
interne6 reglementering te ontwikkelen en
bovendien bij te dragen tot een hogere
consistentie van externe7 reglementering,
ontwikkeld door andere nationale,
regionale en internationale instanties.
2: De FOD Financiën zal in staat zijn haar
ambtenaren, en waar toepasselijk ook de
burger/ belastingplichtige, tijdig te
voorzien van volledige en relevante
informatie, en zal ook in staat zijn
impulsen inzake reglementering en
werkprocedures gericht te behandelen.

Q4 2002 – Q4 2003

•

6
7

•
•
Q1 2003 – Q2 2004

•

•
•

Aantal gevolgde aanbevelingen en
krachtlijnennota’s.
Aantal klachten mbt consistentie van
nieuwe/gewijzigde reglementering.
Percentage reglementering die dient
aangepast te worden ingevolge
impulsen/klachten mbt consistentie.
Tijd verstreken tussen afgewerkt
product (o.a. afkondiging
reglementering) en de
terbeschikkingstelling.
Aantal publicaties.
Tijd verstreken tussen de ontvangst
van een impuls en een eerste
antwoord.

Interne reglementering: ontwikkeld door de FOD Financiën
Externe reglementering: ontwikkeld door andere nationale, regionale en internationale instanties
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Mijlpaal 3: De FOD Financiën zal in staat
zijn eenvormige en duidelijke commentaar
te ontwikkelen, dit ter verhoging van de
rechtszekerheid, ter verbetering van de
relatie met de burger/ belastingplichtige,
en ter ondersteuning van de ambtenaar.

Q4 2003 – Q4 2004

Mijlpaal 4: De FOD Financiën zal in staat
zijn consistente en uitvoerbare
werkmethodes te produceren en de
realisatie van de vooropgezette
beleidsdoelstellingen te evalueren.

Q2 2004 - Q2 2005

•
•

•

•
•

Tijd verstreken tussen afgewerkt
product reglementering en afgewerkt
product commentaar.
Percentage parlementaire vragen die
binnen de gestelde termijn
overgemaakt worden aan de
bevoegde minister.
Percentage werkmethodes dat dient
aangepast te worden ingevolge
impulsen/klachten mbt
uitvoerbaarheid.
Afwijkingen tussen doelstelling en de
gerealiseerde cijfers.
Tevredenheid van de betrokkenen
(burger en ambtenaar), bijvoorbeeld
met betrekking tot leesbaarheid.
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7.4. Mijlpaalprogramma 1: “De FOD Financiën zal in staat zijn consistente (leesbare en toepasbare) interne
reglementering te ontwikkelen en bovendien bij te dragen tot een hogere consistentie van externe
reglementering, ontwikkeld door andere nationale, regionale en internationale instanties.”
7.4.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N-niveau
Entiteiten op N-1 niveau
B&I - Functionele Expertise en Ondersteuning; Patrimoniumdocumentatie - Functionele Expertise en Ondersteuning
Entiteiten op N-2 niveau
Iedere entiteit op niveau N-2
Entiteiten op N-3 niveau
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit Functionele Expertise en Ondersteuning (FEO) het initiatief neemt.

p. 135

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

7.4.2. Betrokken projecten
Nummer
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Beschrijving
Implementeren van de manier van werken volgens de
processen Reglementering en Extern Advies & Medewerking
Vastleggen van bevoegdheden in overleg met de betrokken
instanties (Gewesten, Federale overheid, ...)
Werkafspraken vastleggen met Cel Beleidsvoorbereiding, en
protocollen afsluiten met andere FOD’s en met Gewesten rond
werkafspraken
Ontwerpen en implementeren van een dossierbeheer8-systeem
en een documentbeheer9-systeem
Overdracht realiseren van bevoegdheden en mensen tussen
FEO patrimoniumdiensten en FEO belastingen & invorderingen
Centraliseren van alle diensten die reglementering ontwikkelen
Opleiding verzorgen rond “legistiek” en “statistiek/budget” aan
nieuwe medewerkers
Ontwerpen en implementeren van legistieke software10.

Fase
Ontwerpen,Invoeren

Timing
Q4 2002 – Q4 2003

Ontwerpen,Invoeren

Q4 2002 – Q2 2003

Invoeren

Q4 2002 – Q2 2003

Ontwerpen,Bouwen
& Testen, Invoeren
Invoeren

Q4 2002 – Q4 2003

Invoeren
Ontwerpen,
Invoeren
Ontwerpen, Bouwen
& Testen, Invoeren

Q1 2003 – Q2 2003
Q2 2003 – Q4 2003

Q1 2003 – Q2 2003

Q1 2003 – Q4 2003

8

Dossierbeheer-systeem: automatiseert de dossieropvolging van bij de creatie van het dossier tot en met de afsluiting ervan
Documentbeheer-systeem: ondersteunt de ganse levenscyclus van een document van bij de creatie tot en met de archivering. Het omvat functionaliteiten zoals het
opstellen, valideren, en vrijgeven van documenten . Het levert bovendien meestal een aantal extra functionaliteiten, zoals een indexering- en zoekfunctionaliteit,
documentbeveiliging, versiebeheer, …
10
Een dergelijke software laat toe via geavanceerde hulpmiddelen (type expertsysteem) bestaande en toekomstige reglementering te modelleren om van daaruit nieuwe
of aangepaste reglementering, commentaar en of werkmethodes semi-automatisch te genereren.
9
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7.5. Mijlpaalprogramma 2: “De FOD Financiën zal in staat zijn haar ambtenaren, en waar toepasselijk ook de
burger/ belastingplichtige, tijdig te voorzien van volledige en relevantie informatie, en zal ook in staat zijn
impulsen inzake reglementering en werkprocedures gericht te behandelen.”
7.5.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N-niveau
Entiteiten op N-1 niveau
B&I - Functionele Expertise en Ondersteuning;Patrimoniumdocumentatie - Functionele Expertise en Ondersteuning;
B&I – Dienstverlening, Strategie en Uitvoering;Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening, Strategie en Uitvoering
Entiteiten op N-2 niveau
Iedere entiteit op niveau N-2
Entiteiten op N-3 niveau
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit Functionele Expertise en Ondersteuning (FEO) het initiatief neemt.
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7.5.2. Betrokken projecten
Nummer
2.1
2.2

2.4

Beschrijving
Leveren van ontbrekende documentatie en informatie aan Fisconet
Implementeren van de manier van werken volgens het proces
Informatie
Implementeren van de manier van werken volgens het proces
Impulsbeheer
Ontwerpen en implementeren informatiebeheersysteem

2.5

Ontwerpen en implementeren vertaalsoftware

2.6

Responsabiliseren en trainen van ambtenaren in gebruik intranet
(o.a. Fisconet, ...)

2.3

Fase
Invoeren
Ontwerpen,
Invoeren
Ontwerpen,
Invoeren
Ontwerpen,Bouwen
& testen, Invoeren
Ontwerpen,Bouwen
& testen, Invoeren
Ontwerpen,
Invoeren

Timing
Q1 2003 – Q3 2003
Q1 2003 – Q1 2004
Q1 2003 - Q3 2003
Q2 2003 – Q2 2004
Q2 2003 – Q2 2004
Q2 2003 – Q2 2004
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7.6. Mijlpaalprogramma 3: “De FOD Financiën zal in staat zijn eenvormige en duidelijke commentaar te
ontwikkelen, dit ter verhoging van de rechtszekerheid, ter verbetering van de relatie met de burger/
belastingplichtige, en ter ondersteuning van de ambtenaar.”
7.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteiten op N-niveau
Entiteiten op N-1 niveau
B&I - Functionele Expertise en Ondersteuning; Patrimoniumdocumentatie - Functionele Expertise en Ondersteuning
Entiteiten op N-2 niveau
B&I – Managementondersteuning;
Iedere entiteit op niveau N-2
Entiteiten op N-3 niveau
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit Functionele Expertise en Ondersteuning (FEO) het initiatief neemt.
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7.6.2. Betrokken projecten
Nummer
3.1

3.2
3.3
3.4

Beschrijving
Implementeren van de manier van werken volgens de
processen Commentaar en Operationele expertise (advies
verlenen door de functionele entiteiten aan de FEO, met
betrekking tot reglementering, commentaar en werkmethodes)
Werkafspraken vastleggen met functionele entiteiten rond het
verlenen van operationele expertise (o.a. criteria vastleggen
rond scheiding Commentaar en Operationele expertise)
Overdracht realiseren van bevoegdheden en mensen vanuit de
huidige diensten naar de FEO met betrekking tot het proces
Commentaar
Vastleggen van bevoegdheden in overleg met de betrokken
instanties (Gewesten, Federale overheid, ...)

Fase
Ontwerpen,
Invoeren

Timing
Q4 2003 – Q4 2004

Invoeren

Q4 2003 – Q2 2004

Invoeren

Q4 2003 – Q2 2004

Ontwerpen,Invoeren

Q4 2003 – Q2 2004
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7.7. Mijlpaalprogramma 4: “De FOD Financiën zal in staat zijn consistente en uitvoerbare werkmethodes te
produceren en de realisatie van de vooropgezette beleidsdoelstellingen te evalueren.”
7.7.1. Betrokken entiteiten

Entiteiten op N-niveau
Entiteiten op N-1 niveau
B&I - Functionele Expertise en Ondersteuning;Patrimoniumdocumentatie - Functionele Expertise en Ondersteuning;B&I –
Dienstverlening, Strategie en Uitvoering (m.b.t. beheer van modellen);Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening, Strategie en
Uitvoering (m.b.t. beheer van modellen)
Entiteiten op N-2 niveau
B&I – Doelgroepenstrategie (m.b.t. beheer van modellen);
Iedere entiteit op niveau N-2
Entiteiten op N-3 niveau
Het lijkt aangewezen te zijn dat entiteit Functionele Expertise en Ondersteuning (FEO) het initiatief neemt.
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7.7.2. Betrokken projecten
Nummer
4.1

4.6

Beschrijving
Implementeren van de manier van werken volgens het proces
Werkmethodes en volgens het proces Opvolging
Vastleggen van bevoegdheden in overleg met de betrokken
instanties (gewesten, Federale overheid,...)
Werkafspraken afsluiten met functionele entiteiten rond
samenstelling projectteams
Werkafspraken afsluiten met functionele entiteiten rond het
versturen en verzamelen van gegevens voor opvolging
Opleiding verzorgen aan permanente projectteamleden rond
projectmatig werken
Implementeren decision support systeem (budgettaire impact)

4.7

Implementeren Management Information Systems

4.2
4.3
4.4
4.5

Fase
Ontwerpen,
Invoeren
Ontwerpen ,
Invoeren
Invoeren

Timing
Q2 2004 – Q2 2005

Invoeren

Q2 2004 – Q3 2004

Ontwerpen,
Invoeren
Ontwerpen,Bouwen
& Testen, Invoeren
Ontwerpen,Bouwen
& Testen, Invoeren

Q2 2004 – Q1 2005

Q2 2004 – Q2 2005
Q2 2004 – Q3 2004

Q2 2004 – Q2 2005
Q2 2004 – Q2 2005
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7.8. Risico’s en randvoorwaarden
-

-

-

-

Beschrijving Risico
Impact van beleidsbeslissingen en politiek
op de ontwikkelde reglementering
De implementatie zal gebruikmaken van de
Fed. Portal als communicatie middel naar de
betrokkenen.
Het implementatieschema is afhankelijk van
de realisatie van de Fed. Portal
Niet de beschikking krijgen over de
ambtenaren met juiste competenties
Beschrijving Randvoorwaarde
Bevoegdheden agentschap (patrimonium
documentatie)
Beslissing reglementering Gewestbelastingen
Beslissing reglementering andere FOD’s
Afstemming met het thema “Multi-kanaal
dienstverlening aan de burger
Gedurende een overgangsfase zal toch een
adequaat gevolg moeten gegeven worden
aan impulsen, ondanks het feit dat bepaalde
to-be processen nog niet operationeel zijn
(vb. commentaar)”
Rekening houden met het proces “Bepalen
dienstverleningsaanpak” en met de thema’s

Mogelijke aanpak

-

Thema/mijlpaalprogramma
Mijlpaal 1

Verzekeren van de betrokkenheid van
de FEO in de designfase van de
Fed.Portal.

Mijlpaal 2

Geen, bij wet vastgelegd
Afspraken/protocol met de gewesten
Afspraken met andere FOD’s

Mijlpaal 1

-

-

Mijlpaal 2
-

Een goede externe en interne
communicatie is nodig
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“Imago” en “Multi-kanaal dienstverlening

p. 144
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-

-

-

Gedurende een overgangsfase zal toch een
adequaat gevolg moeten gegeven worden
aan vragen voor de helpdesk Patrimoniumdocumentatie, ondanks het feit dat bepaalde
to-be processen nog niet operationeel zijn
(vb. werkmethodes)
Bij de realisatie van de mijlpaal moet
eveneens het proces Operationele expertise
gerealiseerd worden, dit met betrekking tot
de andere activiteiten dan het verlenen van
advies aan de FEO.
Afstemming met het thema “Gevallenstudie”
(projectmatig werken)
Implementatie Performantiemanagement
Afstemming met het thema “Bijstand en
Controle”

18/06/02

-

-

Alternatieve diensten aanduiden om tijdelijk
oplossing te geven aan problemen inzake
werkmethodes

Mijlpaal 3

Mijlpaal 4
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8. Thema 7 : “Imago”
8.1. Draagwijdte van “Imago”
Met het oog op het veranderen van het imago van de FOD Financiën kan niet vertrokken worden van de eigen visie of de eigen strategische
intenties van wat het imago behoort te zijn, maar moet vertrokken worden van een diagnose van:
wat de verschillende burgers, klanten, bedrijven van de FOD Financiën verwachten, wat zij definiëren als de optimale ervaring =
klantenervaring diagnose
wat de werknemers/management van de FOD Financiën als ideale imago identificeren = werknemerervaring diagnose
de manier waarop vergelijkbare organisaties en Ministeries van Financiën zich profileren = benchmark diagnose

Gepercipieerd
Imago
Organisatie &
el
Markt/omgevings Operatione
Model
Strategieën
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Imago
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Dienstverlenings Model
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Communicatie
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Gepercipieerd
Imago
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Wanneer men immers vertrekt vanuit de eigen visie en strategie realiseert men een operationeel model (bedrijfsprocessen), een
marketingmodel (o.a. imagocommunicaties) en een cultuur (attitudes en gedrag) die niet noodzakelijk bijdragen tot het imago dat men wenst
te realiseren. Zij staan immers in de eerste plaats ten dienste van de organisatiestrategie en niet ten dienste van het imago. Daarbij komt dat
elke van de bovengenoemde aspecten een verschillende oorsprong (organisatiestrategie versus imagopositionering) kent waardoor zij niet
noodzakelijk leiden tot een consistente ervaring bij de klant en/of het personeel van het gewenste imago.
Doordat de ervaring van de klant/werknemer/benchmark op wat het imago moet zijn aan de basis ligt van de uitwerking van de strategie en de
visie van de organisatie met betrekking tot de gewenste identiteit, worden automatisch ook het operationeel model, het marketingmodel en de
cultuur van de organisatie op elkaar afgestemd. Daardoor wordt een consistente aflevering van het imago gerealiseerd op de verschillende
contactpunten tussen de organisatie en de klant/werknemer.

Visie & strategie
afstemming

Organisatie &
Markt/omgevings
Strategieën

Operationeel
Model

Bedrijfsprocessen &
Beslissingen

afstemming

Ervaring van
de klant

Imago
Positionering

Dienstverlenings Model

Imago Uitvoering &
Communicatie

afstemming

LeiderschapsStijlen

Cultuur normen

Sterk
presterende
organisatie die
consistente
Imago-ervaring
Levert op alle
Contactpunten
van de
organisatie

Attitudes & Gedrag

© Accenture 2002. Confidential & Proprietary Information All Rights Reserved

De implementatie van dit thema impliceert de invoering van de volgende processen:
- Proces 35A : uitwerken dienstverlenings- en communicatiestrategie
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-

Proces 35B : uitwerken dienstverleningsmodellen
Proces 35 C : creatie van externe communicatie

De
-

implementatie van dit thema is direct verbonden met de processen:
Proces 34 : Algemene interactie
Proces 40 : Integratie economische keten ondernemingen
Gezien de benodigde interne en externe communicatie rond alle andere processen, zal er tevens een link bestaan met deze
processen.
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8.2. Overzichtstekening
Q3
2002

Q4

Q1
2003

Q2

Q3

Q4

Q1
2004

Q2

Q3

Q4

Q1
2005

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2006

Q3

Q4

Q1
2007

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2
2008

Q3

Q4

1.
2.
3. R1
4.a
R1

4.a
R2

3.
R3

3. R2
4.a
R3
4.b
R1

4.b
R2

4.c
R1

4.a
R4

4.a
R5

4.a
R6

4.a
R7

4.b
R3

4.b
R4

4.b
R5

4.b
R6

4.c
R2

4.c
R3

4.c
R4

4.d
4.e
R1

4.e
R2

4.e
R3

4.e
R4

5. Coperfin communicatie
Aanpassing regelgeving
Politiek akkoord over basisafspraken
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4a. Release 6: Lancering transactie selfservice voor nieuwe
systemen (V3)

4c. Release 1: Lancering eerste 12 FO nieuwe stijl
4c. Release 2: Lancering 113 volgende FO nieuwe stijl

3. Release 1: Introductie nieuw imago bij personeel

4a. Release 7: Lancering transactie selfservice voor nieuwe
systemen (V4)

3. Release 2: Imago lanceringcampagne

4b. Release 1: Lancering call center

4c. Release 4: Lancering 125 laatste FO nieuwe stijl

3. Release 3: Nieuwe imagocampagne

4b. Release 2: Elektronische toegang tot call center

4d. Lancering Kruispuntbank Patrimoniumgegevens

4a. Release 1: Lancering intenties selfservice internet via
portal

4b. Release 3: Lancering Volledig Operationeel Contact
Center (V1)

4e. Release 1: Fiscale balans belasting 1 toegankelijk

4a. Release 2: Lancering transactionele website via portal
4a. Release 3: Lancering unieke FOD financiën website

4b. Release 4: Lancering Volledig Operationeel Contact
Center (V2)

4e. Release 3: Fiscale balans belasting 3 toegankelijk

4a. Release 4: Lancering transactie selfservice voor nieuwe
systemen (V1)

4b. Release 5: Lancering Volledig Operationeel Contact
Center (V3)

4a. Release 5: Lancering transactie selfservice voor nieuwe
systemen (V2)

4b. Release 6: Lancering Volledig Operationeel Contact
Center (V4)

4c. Release 3: Lancering 100 volgende FO nieuwe stijl

4e. Release 2: Fiscale balans belasting 2 toegankelijk

4e. Release 4: Fiscale balans belastingen X toegank.
5. Continue coperfin communicatie
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8.3. Mijlpalen
Mijlpaal

Timing van realisatie

Indicatoren

1. De FOD Financiën heeft een nieuw
Imago

Q4 2002 – Q1 2003

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. De FOD Financiën heeft een nieuwe
huisstijl

Q1 2003 – Q2 2003

•
•
•

Perceptie: wordt het imago
gepercipieerd zoals bedoeld werd?
Verbetering van het imago van de FOD
Financiën
Verhoogde algemene tevredenheid van
de burger/klant
Verhoogde beroepsfierheid bij
ambtenaren FOD Financiën
Verhoogde jobsatisfactie van de
ambtenaren van FOD Financiën
Verhoging aantrekkelijkheid van FOD
Financiën als toekomstige werkgever
bij potentiële werknemers
Verhoging consistente uitstraling van
FOD Financiën
Verlaging uitstroom ambtenaren
Verhoging bekendheid van FOD
Financiën
Verhoging compliance
Perceptie: wordt de huisstijl
gepercipieerd zoals bedoeld werd?
Verbetering van het imago van de FOD
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•
•
•
•
•
3. De FOD Financiën zal in staat zijn haar
nieuw imago & huisstijl voor te stellen
aan het grote publiek met een imago
lanceringcampagne
Release 1: De FOD Financiën
introduceert nieuw imago bij
personeel
Release 2: De FOD Financiën
stelt nieuw imago & huisstijl
voor aan het grote publiek met
imago lanceringcampagne
Release 3: De FOD Financiën
lanceert nieuwe imago
lanceringcampagne

•
•
Release 1 :
Q2 2003 – Q3 2003
Release 2 :
Q3 2003 – Q1 2004
Release 3 :
Q4 2008 – Q4 2008

•
•
•
•
•

Financiën
Verhoogde algemene tevredenheid van
de burger/klant
Verhoogde beroepsfierheid bij
ambtenaren FOD Financiën
Verhoging aantrekkelijkheid van FOD
Financiën als toekomstige werkgever
bij potentiële werknemers
Verhoging consistente uitstraling van
FOD Financiën
Verhoging bekendheid en
herkenbaarheid van FOD Financiën
Perceptie: wordt het imago
gepercipieerd zoals bedoeld werd?
Verbetering van het imago van de FOD
Financiën
Verhoogde algemene tevredenheid van
de burger/klant
Verhoogde beroepsfierheid bij
ambtenaren FOD Financiën
Penetratie: bereikt de campagne de
doelgroepen die vooropgesteld
werden
Verhoogde jobsatisfactie van
ambtenaren van FOD Financiën
Verhoging aantrekkelijkheid van FOD
Financiën als toekomstige werkgever
bij potentiële werknemers
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•
•
•
•
•

4. De FOD Financiën zal
mijlpaalgebonden communicatie
realiseren

•

A. Self Service

•

Release 1: De FOD financiën
lanceert intenties selfservice
internet via portal

Release 1 :
Q4 2002 – Q4 2002

Release 2: De FOD financiën
lanceert transactionele website
via portal

Release 2 :
Q1 2003 – Q1 2003

Release 3: De FOD financiën
integreert
de
bestaande
websites
in
unieke
FOD
financiën website

Release 3 :
Q4 2003 – Q4 2003

Release 4: De FOD financiën
lanceert transactie selfservice
voor nieuwe systemen (V1)

Release 4 :
Q1 2005 – Q1 2005

•

Release 5: De FOD financiën

Release 5 :

•

•
•
•
•
•

Verhoging consistente uitstraling van
FOD Financiën
Verlaging uitstroom ambtenaren
Verhoging bekendheid en
herkenbaarheid van FOD Financiën
Verhoging compliance
Verbetering van het imago van de FOD
Financiën
Verhoogde algemene tevredenheid van
de burger/klant
Penetratie: bereikt de campagne de
doelgroepen die vooropgesteld
werden
Verhoogde jobsatisfactie van
ambtenaren van FOD Financiën
Verhoogde beroepsfierheid bij
ambtenaren FOD Financiën
Verhoging aantrekkelijkheid van FOD
Financiën als toekomstige werkgever
bij potentiële werknemers
Verhoging consistente uitstraling van
FOD Financiën
Verhoging aantal hits op de site van de
FOD Financiën
Verhoging aantal
interacties/transacties via de site van
de FOD Financiën
Verlaging uitstroom ambtenaren
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lanceert transactie selfservice
voor nieuwe systemen (V2)
Release 6: De FOD financiën
lanceert transactie zelf service
voor nieuwe systemen (V3)
Release 7: De FOD financiën
lanceert transactie selfservice
voor nieuwe systemen (V4)

18/06/02

Q1 2006 – Q1 2006

•

Release 6 :
Q1 2007 – Q1 2007

•
•
•

Release 7 :
Q1 2008 – Q1 2008

Verhoging bekendheid van site van
FOD Financiën
Verlaging aantal contacten tussen
klant en back office
Verhoging compliance
Verhoging gebruik van site als portal
voor links naar andere FOD’s,
belangen- en beroepsverenigingen

B. Contact Center
Release 1: De FOD Financiën
lanceert call center (= contact
center 1e fase)
Release 2: De FOD Financiën
lanceert elektronische toegang
tot call center
Release 3: De FOD Financiën
lanceert volledig operationeel
contact center (V1)
Release 4: De FOD Financiën
lanceert volledig operationeel
contact center (V2)
Release 5: De FOD Financiën
lanceert volledig operationeel
contact center (V3)
Release 6: De FOD Financiën
lanceert volledig operationeel

Release 1 :
Q1 2004 – Q1 2004
Release 2 :
Q2 2004 – Q2 2004
Release 3 :
Q1 2005 – Q1 2005
Release 4:
Q1 2006 – Q1 2006
Release 5:
Q1 2007 – Q1 2007
Release 6:
Q1 2008 – Q1 2008
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lanceert volledig operationeel
contact center (V4)
C. Front Office kantoren
Release 1: De FOD Financiën
lanceert eerste 12 Front Office
kantoren nieuwe stijl
Release 2: De FOD Financiën
lanceert 113 Front Office
kantoren nieuwe stijl
Release 3: De FOD Financiën
lanceert 100 Front Office
kantoren nieuwe stijl
Release 4: De FOD Financiën
lanceert laatste 125 Front Office
kantoren nieuwe stijl
D. De FOD Financiën lanceert
Kruispuntbank Patrimoniumgegevens
E. De FOD Financiën maakt fiscale balans
van geïntegreerde belastingen
consulteerbaar voor klant.
Release 1: De FOD Financiën
maakt fiscale balans van eerste
geïntegreerde belasting
consulteerbaar voor klant
Release 2: De FOD Financiën
maakt fiscale balans van

Release 1 :
Q4 2003 – Q4 2003
Release 2 :
Q4 2004 – Q4 2004
Release 3 :
Q4 2005 – Q4 2005
Release 4 :
Q2 2007 – Q2 2007

Q1 2004 – Q2 2004

Release 1 :
Q1 2005
Release 2 :
Q1 2006
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tweede geïntegreerde belasting
consulteerbaar voor klant
Release 3: De FOD Financiën
maakt fiscale balans van derde
geïntegreerde belasting
consulteerbaar voor klant
Release 4: De FOD Financiën
maakt fiscale balans van
voornaamste geïntegreerde
belastingen consulteerbaar voor
klant
5. De FOD financiën informeert op
permanente basis het personeel en de
burger over de doelstellingen en
vorderingen van de Coperfin
hervorming.
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Release 3 :
Q1 2007
Release 4 :
Q1 2008

Q2 2002 – Q4 2008

•
•
•
•
•

Verbetering van het imago van de FOD
Financiën bij ambtenaar en
stakeholders
Penetratie: bereikt de campagne de
ambtenaren/stakeholders die
vooropgesteld werden
Verhoogde beroepsfierheid bij
ambtenaren FOD Financiën
Verhoogde jobsatisfactie van
ambtenaren van FOD Financiën
Verhoging aantrekkelijkheid van FOD
Financiën als toekomstige werkgever
bij potentiële werknemers
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8.4. Mijlpalenprogramma 1: “De FOD Financiën heeft een nieuw imago”
8.4.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
Douane & Accijnzen – Onderzoek en opsporingen; Particulieren; KMO; GO; Invordering ; Fraudebestrijding;
Patrimoniumdiensten/ Niet fiscale invordering; Opmetingen en waarderingen; Infoverzameling en uitwisseling ;
Rechtsdzekerheid
Het lijkt aangewezen te zijn dat de entiteiten Dienstverlening coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief nemen voor dit
mijlpalenprogramma.
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8.4.2. Betrokken projecten

Nummer
1.1

Beschrijving
Imagodiagnose:
Klantenervaring diagnose
Werknemerervaring diagnose
Benchmark diagnose

Fase
Ontwerp

Timing
Q4 2002 – Q4 2002

Activiteiten die onder dit project vallen zijn onder meer:
Onderzoek publieke sector: Op welke wijze
positioneren andere Ministeries van Financiën
(vb. Frankrijk) zich? Hoe positioneren andere
overheden (vb. Vlaamse Ministeries) en
overheidsorganisaties zich?
Onderzoek private sector: Hoe positioneren
dienstverlenende ondernemingen zich? Wat is
bruikbaar/toepasbaar voor de FOD Financiën?
Strategische keuze naar specificiteit, cultuur
en huisstijl tussen de verschillende pijlers en
entiteiten van de FOD financiën, alsook de
FOD financiën in een bredere context (vb. tov
van andere ministeries, overheden,...)
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1.2

Realisatie nieuw imago:
Realisatie Klantenwaardenvoorstel
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Ontwerp

Q4 2002 – Q1 2003

Activiteiten die onder dit project vallen zijn onder meer:
Opstellen visie en strategie: de visie en de
strategie van de organisatie met betrekking
tot het gewenste imago, worden uiteraard niet
alleen bepaald door de input die men van de
klanten-, werknemers- of de benchmark
diagnoses verkrijgt. De visie en strategie
zullen eveneens bepaald worden door onder
meer de bedrijfsvisie die leeft bij het
management, de missie van de organisatie en
de taken die de FOD Financiën krijgt opgelegd
door de wetgevende macht.
In kaart brengen van belangrijkste
doelgroepen en hun noden
Opstellen van klantenwaardevoorstel11
Identificeren van differentiators en de
uiteindelijke imagosleutelkenmerken
In kaart brengen van
positionering/waardeproposities van
benchmarks
11

Het klantenwaardevoorstel definieert de waarden die de organisatie biedt aan zijn klanten (en waarmee de organisatie zich
onderscheidt van gelijkaardige organisaties) en focust de organisatie op het afleveren van deze waarden. Reeds bij het bepalen van
het klantenwaardevoorstel zal moeten bepaald worden in welke mate het accent binnen de FOD Financiën zal liggen op het
corporate niveau en in hoeverre de afzonderlijke entiteiten zich daarbinnen kunnen profileren.
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1.3

Imagopositionering
Activiteiten die onder dit project vallen zijn onder meer:
Identificatie van imagopositionering: Wie zijn
we ? Wat maakt ons bijzonder?
Identificatie van imagoattributen (ter
ondersteuning van de positionering):
Waarvoor willen we gekend zijn?
Toetsing van positionering en attributen bij
doelgroepen
Kloofanalyse tussen positionering en huidige
situatie
Opstellen van migratiestrategie: hoe komen
van AS-IS naar TO-BE?
Opstellen imagoacties
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Bouwen/testen

Q1 2003 – Q1 2003

Activiteiten die onder dit project vallen zijn onder meer:
Identificatie van belangrijkste
“imagobeschrijvers”12 (vb. De FOD Financiën
is pro-actief, expert, betrokken) binnen de
positionering (Wie zijn we ?) en de attributen
(Waarvoor willen we gekend zijn? (vb.
dienstverlenende organisatie,
fraudebestrijdingsacties,...)
Identificatie van categorieën van imagoacties
die de “imagobeschrijvers” moeten realiseren:
12

Imagobeschrijvers zijn kernwoorden die samenvatten wie we zijn als organisatie en waarvoor we gekend willen zijn bij de
klant/ambtenaar en bij andere organisaties.
p. 160

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

1.4

deze worden verder opgesplitst naar aanbod
(producten, diensten, prijsstructuur, contact
center ervaring, …) en de hulpmiddelen
(realisatoren: o.a. infrastructuur, kennis,
vaardigheden, processen, beloningen, …) die
dit aanbod moeten mogelijk maken
Uitwerken van actieprogramma’s die de
“imagobeschrijvers” realiseren door het
koppelen van het gewenst aanbod aan de
mogelijke hulpmiddelen/realisatoren
Perceptiemetingen imago13
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Invoeren

Q3 2004 - Continu

13

Performantiemetingen om de correlatie tussen de effectieve ervaringen van de stakeholders en de imagobelofte te controleren +
terugkoppeling: nl. uitwerken van aanpassingen en verfijningen aan de imagoacties
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8.5. Mijlpalenprogramma 2: “De FOD Financiën heeft nieuwe huisstijl”
8.5.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
Douane & Accijnzen – Onderzoek en opsporingen ; Particulieren ; KMO ; GO ; Invordering ; Fraudebestrijding ;
Patrimoniumdiensten/ Niet fiscale invordering ; Opmetingen en waarderingen ; Infoverzameling en uitwisseling ;
Rechtsdzekerheid
Het lijkt aangewezen te zijn dat de entiteiten Dienstverlening coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief nemen voor dit
mijlpalenprogramma.
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8.5.2. Betrokken projecten
Nummer
2.1

Beschrijving
Voorstudie en uitwerken van de huisstijl.

2.2

Voorbereiding implementaties14: o.a. briefpapier,
documenten, brochures, publiciteit, site, FO, …

14

Fase
Ontwerpen – Bouwen
en testen
Invoeren

Timing
Q1 2003 – Q2 2003
Q2 2003 – Q2 2003

De toepassing van de huisstijl op o.a. internetsite, contactcenter, front offices e.d. moet worden opgenomen in de releaseplanning van de projecten in kwestie
p. 163
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8.6. Mijlpalenprogramma 3: “De FOD Financiën stelt nieuw imago & huisstijl voor aan het grote publiek met
imago lanceringcampagne”
Release 1: De FOD Financiën introduceert nieuw imago bij personeel in Q3 2003
Release 2: De FOD Financiën stelt nieuw imago & huisstijl voor aan het grote publiek met imago lanceringcampagne15 in Q1 2004
Release 3: De FOD Financiën lanceert nieuwe imago lanceringcampagne in Q4 2008

8.6.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
Douane & Accijnzen – Onderzoek en opsporingen ; Particulieren ; KMO ; GO ; Invordering ; Fraudebestrijding ;
Patrimoniumdiensten/ Niet fiscale invordering ; Opmetingen en waarderingen ; Infoverzameling en uitwisseling ;
Rechtsdzekerheid
Het lijkt aangewezen te zijn dat de entiteiten Dienstverlening coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief nemen voor dit
mijlpalenprogramma

15

Met een imago lanceringscampagne wordt een campagne bedoeld waarbij binnen een beperkt tijdskader via een uitgebreide
waaier aan kanalen eenzelfde boodschap wordt gelanceerd. Deze campagne heeft tot doel in een korte tijdsspanning een hoge
imago-communicatie-activiteit te realiseren (“Zeg wat je doet, en doe wat je zegt”)
p. 164
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8.6.2. Betrokken projecten
Nummer
3.1

Beschrijving
Opstellen communicatieplan

Fase
Ontwerpen

3.2

Samenstellen en testen communicatie

Bouwen &
testen

3.3

Verstrekken van de communicatie16

Invoeren

Timing
Release
3.1: Q2
2003 – Q2
2003
Release
3.1: Q2
2003 – Q2
2003
Release
3.1: Q2
2003 – Q3
2003

Release
3.2: Q3
2003 – Q3
2003
Release
3.2: Q3
2003 – Q4
2003
Release
3.2:Q1
2004 – Q1
2004

Release
3.3: Q4
2008 – Q4
2008
Release
3.3: Q4
2008 – Q4
2008
Release
3.3: Q4
2008 – Q4
2008

16

Om de effectiviteit en de kwaliteit van de geleverde communicatie te controleren en eventueel bijsturingen te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om parallel met
het verstrekken van de communicatie performantiemetingen te verrichten.
p. 165

Cross4_Realisatieboek deel 2_SDP_4 2_NL.doc

18/06/02

8.7. Mijlpalenprogramma 4: “De FOD Financiën zal in staat zijn mijlpaalgebonden communicatie te realiseren.
A. Thema 3 : Multi-kanaal dienstverlening : Lancering Self Service

Release 1: De FOD financiën lanceert intenties selfservice internet via portal in Q4 2002
Release 2: De FOD financiën lanceert transactionele website via portal in Q1 2003
Release 3: De FOD financiën integreert de bestaande websites in unieke FOD financiën website in Q4 2003
Release 4: De FOD financiën lanceert transactie selfservice voor nieuwe systemen (V1) in Q1 2005
Release 5: De FOD financiën lanceert transactie selfservice voor nieuwe systemen (V2) in Q1 2006
Release 6: De FOD financiën lanceert transactie selfservice voor nieuwe systemen (V3) in Q1 2007
Release 7: De FOD financiën lanceert transactie selfservice voor nieuwe systemen (V4) in Q1 2008
B. Thema 3 : Multi-kanaal dienstverlening : Lancering Contact Center

Release 1: De FOD Financiën lanceert call center in Q1 2004
Release 2: De FOD Financiën lanceert elektronische toegang tot call center in Q2 2004
Release 3: De FOD Financiën lanceert volledig operationeel contact center (V1) in Q1 2005
Release 4: De FOD Financiën lanceert volledig operationeel contact center (V2) in Q1 2006
Release 5: De FOD Financiën lanceert volledig operationeel contact center (V3) in Q1 2007
Release 6: De FOD Financiën lanceert volledig operationeel contact center (V4) in Q1 2008
C. Thema 3 : Multi-kanaal dienstverlening : Lancering Front Office kantoren

Release 1: De FOD Financiën lanceert eerste 12 Front Office kantoren nieuwe stijl in Q4 2003
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Release 2: De FOD Financiën lanceert 113 Front Office kantoren nieuwe stijl in Q4 2004
Release 3: De FOD Financiën lanceert 100 Front Office kantoren nieuwe stijl in Q4 2005
Release 4: De FOD Financiën lanceert laatste 125 Front Office kantoren nieuwe stijl in Q2 2007
D. Thema 1 : Enig dossier : Kruispuntbank Patrimoniumgegevens (in Q2 2004)
E. Thema 2 : Systeem voor geïntegreerde verwerking : fiscale balans van geïntegreerde belastingen consulteerbaar voor klant

Release 1: De FOD Financiën maakt fiscale balans van eerste geïntegreerde belasting consulteerbaar voor klant in Q1 2005
Release 2: De FOD Financiën maakt fiscale balans van tweede geïntegreerde belasting consulteerbaar voor klant in Q1 2006
Release 3: De FOD Financiën maakt fiscale balans van derde geïntegreerde belasting consulteerbaar voor klant in Q1 2007
Release 4: De FOD Financiën maakt fiscale balans van voornaamste geïntegreerde belastingen consulteerbaar voor klant in Q1 2008

8.7.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
Douane & Accijnzen – Onderzoek en opsporingen ; Particulieren ; KMO ; GO ; Invordering ; Fraudebestrijding ;
Patrimoniumdiensten/ Niet fiscale invordering ; Opmetingen en waarderingen ; Infoverzameling en uitwisseling ;
Rechtsdzekerheid
Het lijkt aangewezen te zijn dat de entiteiten Dienstverlening coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief nemen voor dit
mijlpalenprogramma.
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8.7.2. Betrokken projecten
Deze mijlpaalprogramma’s omvatten telkens volgende 3 projecten :
Nummer
1

Beschrijving
Opstellen communicatieplan

2

Samenstellen en testen communicatie

3

17

Verstrekken van de communicatie

Fase
Ontwerpen

Timing
Zie boven

Bouwen & testen

Zie boven

Invoeren

Zie boven

17

Om de effectiviteit en de kwaliteit van de geleverde communicatie te controleren en eventueel bijsturingen te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om parallel met
het verstrekken van de communicatie performantiemetingen te verrichten.
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8.8. Mijlpalenprogramma 5: “De FOD financiën informeert op permanente basis het personeel en de burger
over de doelstellingen en vorderingen van de Coperfin hervorming”
De mijlpalen binnen de realisatiefiche voor imago gaan gepaard met een continue communicatieactie rond coperfin.
Het is immers belangrijk op regelmatige tijdstippen, intern en extern, te communiceren naar de doelstellingen, status en realisaties
van de coperfin BPR. Op deze manier zal een sterke interne en externe sponsorship tov het veranderingstraject gerealiseerd
worden.

8.8.1. Betrokken entiteiten
Entiteit op N-niveau
Entiteit op N-1 niveau
Belastingen & Invorderingen - Dienstverlening - coördinatie en uitvoering
Patrimoniumdocumentatie - Dienstverlening - strategie en uitvoering
Entiteit op N-2 niveau
Douane & Accijnzen – Onderzoek en opsporingen ; Particulieren ; KMO ; GO ; Invordering ; Fraudebestrijding ;
Patrimoniumdiensten/ Niet fiscale invordering ; Opmetingen en waarderingen ; Infoverzameling en uitwisseling ;
Rechtsdzekerheid
Het lijkt aangewezen te zijn dat de entiteiten Dienstverlening coördinatie/strategie en uitvoering het initiatief nemen voor dit
mijlpalenprogramma.

8.8.2. Betrokken projecten
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Nummer
9.1

Beschrijving

18/06/02

Fase

Opstellen communicatieplan

Ontwerpen

9.2

Samenstellen en testen communicatie

Bouwen
testen

9.4

Verstrekken van de communicatie18

Invoeren

Timing
Q2 2002 – Q4 2007
&

Q2 2002 – Q4 2007
Q2 2002 – Q4 2007

18

Om de effectiviteit en de kwaliteit van de geleverde communicatie te controleren en eventueel bijsturingen te kunnen realiseren,
is het noodzakelijk om parallel met het verstrekken van de communicatie performatiemetingen te verrichten.
p. 170
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8.9. Risico’s en randvoorwaarden
-

-

-

Beschrijving
Niet-complementaire visies op gewenst
imago tussen de doelgroepen van de
verschillende entiteiten
Te grote heterogeniteit tussen
doelgroepen van één pijler
Te verscheiden imagoprofilering tussen
verschillende overheidsinstanties
(federaal, gewestelijk, FOD’s, ...),
waardoor burger een te sterk heterogeen
beeld van de overheidsdienstverlening
krijgt
Tijdige realisatie selfservice internet via
federale portal
Tijdige realisatie interactieve site via
portal
Tijdige realisatie van contact center,
onder zijn verschillende releases
Tijdige realisatie van front offices
Tijdige realisatie van
patrimoniummodules
Tijdige realisatie van geïntegreerde
verwerking van belasting in kwestie
Tijdig ter beschikking stellen van

Mogelijke aanpak
Belang van doelgroep voor organisatie laten
primeren / coördinatie N-1 niveau

Thema/mijlpalenprogramma
Mijlpalenprogramma 1

Belang van doelgroep voor pijler laten
primeren
Belang van sterke communicatie tussen
overheidsinstanties

Mijlpalenprogramma 1

Sterke samenwerking met andere projecten,
zodat de communicatie tijdig kan aangepast
worden

Mijlpalenprogramma 4, 5, 6, 7
en 8

Sterke samenwerking met andere projecten,

Mijlpalenprogramma 4, 5, 6, 7,

Mijlpalenprogramma 1
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-

informatie met betrekking tot selfservice
internet, contact center en front offices,
patrimoniummodules, geïntegreerde
verwerking van belastingen, consultatie
fiscale balans, nieuwe applicaties,
organisatie
Tijdelijk onbeschikbaar zijn van de
federale portaal
Site, contact center en front offices en
patrimonium-modulesconform, Modules
geïntegreerde verwerking belasting
consistent met nieuwe imago & huisstijl
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zodat de communicatie tijdig kan aangepast
worden

8, 9

Opstellen van crisis communicatie

Mijlpalenprogramma 4

Verstrekken van voldoende ondersteuning

Mijlpalenprogramma 4, 5
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