Nieuwe structuur FOD Financiën

Context Copernicus

Context Copernicus

1999

Copernicushervorming
- De Copernicushervorming was een ini a ef van de federale
regering om de administra e te moderniseren om een betere
dienstverlener en werkgever te worden.
- De hervorming bestond uit 4 trajecten:
• Nieuw personeelsbeleid
• Nieuwe structuur
• Nieuwe managementcultuur
• Nieuwe werkwijzen
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Context Coperfin
• De FOD Financiën star e zijn moderniseringsprogramma Coperfin in 2000.
• Pijlers:
- betere informa ca
- 1 gemeenschappelijk dossier
- belas ngplich ge centraal
- bereikbare ambtenaar
- ken uw belas ngplich ge
- wat we samen doen, doen we beter
- klare taal
- begeerde werkgever
- nieuwe func e, nieuw begin
- de nieuwe Thesaurie is gearriveerd
• Gefaseerde uitrol van Coperfin
- Eerste fase : modernisering ICT, bv. e-services
(Tax-on-web, Intervat...)
- Tweede fase - Coperfin 2.0 : nieuwe organisa estructuur
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De nieuwe structuur van de FOD Financiën
• Vanaf 2013 star e de tweede fase. Met Coperfin 2.0 voeren we de nieuwe organisa estructuur in.
- Waarom?
•
•
•
•

Eﬃciën e en eﬀec viteit verhogen
De dienstverlening verbeteren
Belas ngplich ge staat centraal
Antwoord op budge aire beperkingen en de vergrijzing van ons personeel

- Elke medewerker krijgt een plaats in de nieuwe structuur.
- Nieuwe organisa estructuur = geleidelijke opera onalisering om de
dienstverlening te garanderen en medewerkers op te leiden.
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Algemene administraƟes
•
•
•
•
•
•
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Fiscaliteit (AAFisc)
Douane en Accijnzen (AAD&A)
Inning en Invordering (AAII)
Bijzondere BelasƟnginspecƟe (AABBI)
Thesaurie (AAThes)
PatrimoniumdocumentaƟe (AAPD)

AAFisc - Opdrachten
• De Algemene Administra e van de Fiscaliteit is belast met de heﬃng en controle van
inkomstenbelas ngen en btw.
• Doel: rechtvaardige en juiste heﬃng van de belas ngen voor volgende doelgroepen:
- Par culieren (P)
- Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)
- Grote Ondernemingen (GO)
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AAFisc - Basis nieuwe structuur
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AAFisc - ToekomsƟge structuur
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AAFisc - AdministraƟe P: structuur
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AAFisc - AdministraƟe P: structuur
• Centraal:
- Administrateur Par culieren
- Dienst van de Administrateur
- Dienst Managementondersteuning
• Opera oneel:
- 18 centra Par culieren
- Polyvalent centrum Eupen
- Na onaal centrum Opsporingen
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AAFisc - AdministraƟe P: taken
• Behandelen van alle dossiers personenbelas ng van par culieren (18 centra P)
- Loontrekkers
- Gepensioneerden
- Bedrijfsleiders
• Behandelen van alle Duitstalige dossiers P, KMO en GO voor alle materies (Polyvalent centrum Eupen)
• Uitvoeren van alle opsporings- en e-audit-opdrachten (Na onaal centrum Opsporingen)
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AAFisc - AdministraƟe P: taken

STRUCTUUR

1 Polyvalent centrum Eupen

• loontrekkers
• gepensioneerden
• bedrijfsleiders

• Alle Duitstalige belas ngplich gen
(P/KMO/GO)

• PB

• PB, Venb, RPB, BNI
• BTW
• Speciale taksen
• Voorheﬃngen
• Diverse taksen
• Opsporings– en e-auditopdrachten
• Afdeling beheer en dienstverlening
 Teams Beheer
• Afdeling Controle
 Teams Controle (controleac viteiten)
 Teams Exper se (geschillenac viteiten)

MATERIES

DOELGROEP

18 centra P

• Afdeling beheer en dienstverlening
 Infocenter = front oﬃce beperkt tot een
aantal grote steden
 Teams Beheer = back oﬃce
• Afdeling Controle
Teams Controle (controleac viteiten)
 Teams Exper se (geschillenac viteiten)

1 Na onaal centrum
opsporingen

• Alle opsporings- en
e-audit-opdrachten

• Afdeling Opsporingen
verspreid over 14
loca es
• Afdeling E-audit
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AAFisc - AdministraƟe KMO: structuur
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AAFisc - AdministraƟe KMO: structuur
• Centraal:
- Administrateur KMO
- Dienst van de Administrateur
- Dienst Managementondersteuning
• Opera oneel:
- 27 centra KMO
- centrum Buitenland
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AAFisc - AdministraƟe KMO: taken
• Behandelen van dossiers Personenbelas ng, Vennootschapsbelas ng, Rechtspersonenbelas ng, btw,
alle voorheﬃngen en de speciale en diverse taksen van KMO met uitzondering van de Duitstalige
dossiers.
• Doelgroep KMO
- zelfstandigen
- vrije beroepen
- rechtspersonen
- verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
- btw-eenheden die geen grote onderneming zijn
• Behandelen van dossiers Belas ng niet-inwoners P, KMO en GO met uitzondering van de Duitstalige
dossiers
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AAFisc - AdministraƟe KMO: taken

STRUCTUUR

MATERIES

DOELGROEP

27 centra KMO
• Zelfstandigen
• Vrije beroepen
• Rechtspersonen
• Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
• Btw-eenheden die geen grote onderneming zijn
• Personenbelas ng, Vennootschapsbelas ng,
Rechtspersonenbelas ng
• Btw
• Roerende voorheﬃng, bedrijfsvoorheﬃng
• Onroerende voorheﬃng voor Brussel en Wallonië
• Speciale en diverse taksen
• Afdeling(en) beheer en dienstverlening
 Infocenter = front oﬃce (1 in Brussel)
 Teams Beheer = back oﬃce
• Afdeling(en) Controle
 Teams Controle (controleac viteiten)
 Teams Exper se (geschillenac viteiten)

1 Centrum Buitenland
• Alle niet-inwoners (P/KMO/GO) met uitzondering van
Duitstaligen

• Belas ng niet-inwoners natuurlijke personen/
vennootschappen
• Btw voor wat betre de buitenlandse belas ngplich gen
(met of zonder vaste inrich ng in België)
• Interna onale uitwisseling
• Teruggaven btw - o.a. VATrefund
• Afdeling beheer en dienstverlening
 Infocenter = front oﬃce
 Teams Beheer = back oﬃce
• Afdeling Controle
 Teams Controle (controleac viteiten)
 Teams Exper se (geschillenac viteiten)
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AAFisc - AdministraƟe GO: structuur
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Dienst van de
Administrateur

Centra GO
(7)

Afdeling
Controle

18
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AAFisc - AdministraƟe GO: structuur
• Centraal:
- Administrateur Grote Ondernemingen
- Dienst van de Administrateur
- Dienst Managementondersteuning
• Opera oneel:
- zeven centra GO
- het Centrum GO Brussel Beheer & Gespecialiseerde Controles
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AAFisc - AdministraƟe GO: taken
• Behandelen van alle dossiers van grote ondernemingen (met uitzondering van de Duitstaligen):
-

vennootschapsbelas ng
rechtspersonenbelas ng
btw
diverse taksen

• Grote onderneming op basis van de criteria bepaald in Circ. AOIF 4/2010 d.d. 11/01/2010
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AAFisc - AdministraƟe GO: taken

STRUCTUUR

MATERIES DOELGROEP

7 centra GO

• Grote ondernemingen
~ criteria in Circ. AOIF 4/2014 d.d.
11/01/2010

1 Centrum
GO Brussel Beheer en Gespecialiseerde
Controles
• Grote ondernemingen
~ criteria in Circ. AOIF 4/2014 d.d. 11/01/2010

• Vennootschapsbelas ng
• Rechtspersonenbelas ng
• Btw
• Diverse taksen

• Vennootschapsbelas ng
• Rechtspersonenbelas ng
• Btw
• Diverse taksen

• Afdeling Controle
 Teams Controle (controleac vteiten)
 Teams Exper se (geschillenac viteiten)

• Afdeling beheer
Alle beheersac viteiten voor alle centra GO
• Afdeling Sectorcoördina e
Uniek contactpunt voor de grote ondernemingen
• Afdeling Gespecialiseerde controles
Controles en geschillen inzake:
• Verrekenprijzen en de intra groep - rela es
• Btw - eenheden waarvan één van de leden GO is
• Kredie nstellingen, verzekerings - en
herverzekeringsondernemingen, beursgenoteerde
bedrijven en investeringsvennootschappen (beursvennootschappen)
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AAD&A - Opdrachten
De Algemene Administra e van de Douane en Accijnzen beschermt de samenleving en bevordert de
interna onale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de
logis eke keten.
De Algemene Administra e van de Douane en Accijnzen hee als opdrachten:
• De veiligheid van de burgers te verzekeren;
• De financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten te beschermen door de inning van en
controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer;
• De Gemeenschap te beschermen tegen oneerlijke en onwe ge handel en het bevorderen van legieme economische ac viteiten;
• De concurren eposi e van Europese bedrijven te verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving.
Om deze taken uit te voeren, werken we na onaal en interna onaal samen met andere overheidsdiensten en voornamelijk wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en
terrorisme.
De Algemene Administra e van de Douane en Accijnzen staat ook in voor de inning van en de controle
op onder meer:
• de in België aan accijnzen onderworpen producten zoals koﬃe en alcoholvrije dranken;
• de accijnsproducten die op communautair vlak geharmoniseerd zijn, zoals de energieproducten, alcohol- en alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten.
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AAD&A - Structuur
Douane & Accijnzen
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Klik hier voor een meer gedetailleerd organigram
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AAD&A - Structuur
De nieuwe organisa e is PROCESGERICHT en kenmerkt zich door EENHEID van BELEID en AANSTURING.
Organisatorisch betekent dit:
• 1 na onale strategische aansturing met beperkte uitvoeringstaken met na onale impact (intelligence)
(N-1 niveau);
• 5 opera onele administra es (N-2 niveau);
• 7 gewestelijke direc es/regio's (N-3 niveau).
Verder zijn er 3 ondersteunende diensten:
• de dienst 'Opera onele Exper se en Ondersteuning' (OEO);
• de dienst 'Opera onele Coördina e en Communica e' (OCC);
• de dienst van de Administrateur-generaal.
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AAD&A - AdministraƟe KLAMA: taken
De Administra e Klantenmanagement en Marke ng (KLAMA) is belast met:
• Op centraal niveau:
- Posi oneren, aanbieden en opvolgen van de diensten en producten die de AAD&A voor de economische operatoren ontwikkelt zoals bijvoorbeeld AEO.
• Op regionaal niveau:
• Faciliteren (klantenbeheer)
- Informeren, sensibiliseren, communiceren, begeleiden jdens de aanvraag, verlenen van vergunningen, opvolgen van alle vergunningen (douane én accijnzen), ...
- Contactpersoon voor operatoren
• Risicobeheer
- Opera oneel individueel risicobeheer (sCBR)
• Controleren (controle & audit)
- Administra eve & Boekhoudkundige controle (ABC): controle van de bedrijfsadministra e, inclusief
de boekhouding, a posteriori versus aangi en en goederenstromen (transac onele controle).
- Systembased control (SBC): uitvoeren van systeemaudits hieronder begrepen auditac viteiten voor
het afleveren en evalueren van vergunningen (systeemcontrole).
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AAD&A - AdministraƟe TCV: taken
De Administra e Toezicht, Controle en Vaststellingen (TCV) is belast met:
• Op centraal niveau:
- opera onele ondersteuning: Opvolging en ondersteuning van specifieke controlemiddelen zoals hondenbegeleiders, motorrijders, scanners
- technische exper se: Douane- en accijnstechnische ondersteuning van de mobiele teams bij bijzondere omstandigheden
- centrale cel TCV: Algemene opvolging en coördina e van het opera onele controlebeleid in de
controleregies, regiekamers en mobiele teams
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AAD&A - AdministraƟe TCV: taken
• Op regionaal niveau:
- Controleregie goederen: opvolging van de controles en de Regionale Opera onele Plannen en verfijning van de selec es
- Regiekamer TCV: plannen, toekennen en opvolgen van de controleopdrachten voor de Mobiele
Teams
- Mobiele Teams die controleopdrachten uitvoeren
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AAD&A - AdministraƟe BUEK: taken
De Administra e Enig Kantoor is belast met:
• Op centraal niveau:
- centrale inning van alle schulden betreﬀende D&A, de aanvaarding en het beheer van de akten van
borgtocht en de ondersteuning van de na onale en de interna onale elektronische aangi en;
- ondersteunen en controleren van de ac viteiten in de regio’s;
- helpdeskfunc e naar de economische operatoren;
- financiële rapportage
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AAD&A - AdministraƟe BUEK: taken
• Op regionaal niveau:
- Hulpkantoor: manueel behandelen van aangi en, inning in speciën, verstrekken van inlich ngen en
verifica e van eventuele goederen
- Informa epunt en antenne: inlich ngen en behandeling van aangi en
- Cel ‘In beslag genomen goederen’: op de meest eﬃciënte, eﬀec eve en kostenbesparende wijze de
problema ek inzake vervoer, opslaan, vernie ging en verkoop beheersen
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AAD&A - AdministraƟe O&O: taken
De Administra e Opsporing en Onderzoek (O&O) is belast met:
- Opsporen en vaststellen van misdrijven op basis van eigen onderzoeks- en opsporingsmethodes.
- Bijdragen tot de voorbereiding en uitvoering van het beleid door middel van analyse en communica e
van haar informa e over fraude.
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AAD&A - AdministraƟe Geschillen: taken
De Administra e geschillen is belast met:
• Op centraal niveau:
- Behandelen van principedossiers inzake geschillen en invordering;
- Behandelen van dossiers ‘administra ef beroep’;
- Ondersteunen en controleren van de regionale ac viteiten;
- Beheren van de boekhouding B;
- Herverdelen van bepaalde taken tussen de administra e geschillen en de juridische dienst.
• Op regionaal niveau:
- Behandelen van vastgestelde inbreuken.
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AAII - Opdrachten
De Algemene Administra e van de Inning en Invordering staat in voor:
• Het bijdragen tot het goed func oneren van het financieel stelsel van de Staat
• Het snel innen van schulden en het correct boekhoudkundig verwerken van ontvangsten en teruggaven
• Het maximaal invorderen van niet spontaan betaalde schulden
• Het correct en eﬃciënt terugbetalen van tegoeden
• Het toekennen van ontvangsten aan de Europese Unie, de Federale staat en de andere rechthebbenden.
Sinds 1 mei 2014 werd de Administra e van de Niet-Fiscale Invordering geïntegreerd binnen de AAII.
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AAII - Structuur
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AAII - Structuur
• Opera oneel niveau:
- 17 centra:
• 1 Bijzonder Invorderingscentrum (BIC)
• 1 Inningscentrum (IC)
• 14 Regionale Invorderingscentra (RIC)
• Op 1/1/2015 werd 1 Regionaal Invorderingscentrum voor de Duitstalige gemeentes gecreëerd
(RIC Eupen/St Vith)
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AAII - Bijzonder Invorderingscentrum: taken
• Dit centrum is geves gd in Brussel.
• Het is bevoegd voor de interna onale inning en invordering en voor specifieke en bijzonder complexe naonale invorderingsdossiers.
• Het BIC bestaat uit de ontvangkantoren Buitenland (Gent, Brussel, Namen), het Centraal Ontvangkantoor
voor Buitenlandse Belas ngplich gen (CKBB), een juridische dienst en een transversale invorderingsdienst
bevoegd voor de sectoren directe belas ngen en btw.
• Op termijn zal de inning en invordering van deze materie toevertrouwd worden aan "Bijzondere
Invorderingsteams", in Gent, Brussel en Namen, maar onder de hiërarchie en met de bijstand van het
Bijzonder Invorderingscentrum in Brussel.
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AAII - Inningscentrum: taken
Het Inningscentrum bestaat uit drie inspec es bevoegd voor:
1) De inning van verschillende belas ngen: de voora etalingen, de verkeersbelas ng, de roerende
voorheﬃng en de diverse taksen (sinds 1/1/2015) en de alimenta evorderingen;
2) De behandeling van de probleemgevallen (met inbegrip van de teruggekeerde betalingen).
Ook de afdeling "beslagen en overdrachten" is bij deze inspec e gevoegd. De cel "teruggaven"
en de "diensten van de rekenplich gen der geschillen" zijn al func oneel binnen dit centrum
gehergroepeerd;
3) Derde inspec e samengesteld uit het huidige RCIV Mechelen, het RCIV Namen en het CIV Btw te
Brussel.
Op direc eniveau bevat het inningscentrum een team boekhoudcontrole, een team DRM (Debt Relaonship Management - telefonisch debiteurenbeheer), een team “support e- services” (e-notariaat,
e-staatsblad en anderen) en een team 'telemarc'.
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AAII - Regionale Invorderingscentra: taken
• 14 Regionale Invorderingscentra (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen
1 en 2, Vlaams-Brabant, Brussel 1 en 2, Waals-Brabant, Henegouwen Noord, Henegouwen
Zuid, Luik 1 en 2, Namen Luxemburg). Oprich ng van een 15de Regionaal Invorderingscentrum voor de Duitstalige gemeenten in Eupen/St Vith op 1/1/2015.
• Centrumdirecteurs staan aan het hoofd van de verschillende inspec es en ontvangkantoren
(DB, btw, NFI) die tot hun ambtsgebied behoren en worden bijgestaan door een Juridische
dienst en een Cel Boekhoudcontrole.
• 6 van de 14 centra hebben een comptabiliteitsdienst.
• Later zullen de 250 ontvangkantoren DB en btw en de 26 NFI kantoren omgevormd worden
tot 150 polyvalente invorderingsteams, ofwel uitsluitend bevoegd voor natuurlijke personen, ofwel uitsluitend bevoegd voor rechtspersonen, ongeacht de aard van de in te vorderen
rechten.
• De inningstaken worden samengebracht in een inningsteam binnen elk centrum (1 per centrum behalve in Eupen/St Vith).

39

AABBI

40

AABBI - Opdrachten
De Algemene Administra e van de Bijzondere Belas nginspec e is belast met:
• Strijd tegen de fraude voor alle belas ngen, rechten en taksen
• Opzoeken en voorkomen en bestraﬀen van de grootschalige en georganiseerde fiscale fraude
• Con nue contacten en samenwerking met de andere an fraude actoren en diensten
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AABBI - Structuur: gewestelijke direcƟe
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AABBI - Structuur: gewestelijke direcƟe
• Vijf gewestelijke direc es : Antwerpen, Brussel, Gent, Namen en de 5e direc e.
• Nieuwe werkmethoden:
- processen inputbeheer,
- behandeling van fraudezaken en fraudedossiers.
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AABBI - Structuur: gewestelijke direcƟe
• Elke gewestelijke direc e hee :
- een team inputbeheer: vluggere en betere selec e van alle relevante fraudesignalen;
- een afdeling opera es fraudebestrijding:
• meerdere inspec es belast met fiscale onderzoeken en gekenmerkt door hun polyvalente en mul disciplinaire samenstelling a ankelijk van een dossier of zaak;
• gespecialiseerde ondersteunende cellen (informa ca, douane en patrimoniumdocumenta e);
- een afdeling juridische zaken:
• cellen geschillen en invordering

45

AABBI - Structuur: gewestelijke direcƟe
• Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent, Brugge, Namen, Luik, Charleroi en Bergen.
• Bijzondere afdelingen vervangen oude afdelingen met bijzondere bevoegdheden
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AAThes: Opdrachten
• De centralisa e van ontvangsten ten voordele van en betalingen ten laste van de federale Schatkist;
• Het beheer van de Deposito- en Consigna ekas (borgstellingen, consigna es,
dematerialisa e van tels aan toonder, slapende tegoeden, Bijzonder Beschermingsfonds,
Resolu efonds), van het Na onaal Kantoor voor Roerende Waarden en van de Na onale Kas
voor Rampenschade;
• Het beheer van de schatkist van de Staat, van zijn openbare schuld, met inbegrip van de
schatkistvooruitzichten en de behandeling van aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten;
• Het beheer en de coördina e van de financiële rela es (met uitzondering van de fiscale
materies) op Europees en interna onaal (bilateraal en mul lateraal) niveau inzake
economische poli ek, handel en ontwikkeling;
• Het beheer van de Koninklijke Munt van België en het Monetair Fonds;
• Alle bevoegdheden verleend door de wet, de reglementering of de Minister aan de
Algemene Administra e van de Thesaurie of aan één van haar ambtenaren;
• Het beheer van de weddenberekening van de federale ambtenaren.
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AAThes - Structuur
Thesaurie

Dienst AdministrateurGeneraal (DAG)
Koninklijke Munt
van België (KMB)
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Operationele
Expertise en
Ondersteuning
Ondersteuning
(OEO)

Dienst
Operationele
Coördinatie en
Communicatie
(OCC)

Administratie
Internationale en
Europese Financiële
Aangelegenheden
(IEFA)

Cel
Beheerscontrole

Administratie
Financiering van de
Staat enFinanciële
en Financiële
Markten (FSFM)

Administratie
Betalingen
(BET)

49

AAThes - AdministraƟe IEFA: taken
De Administra e Interna onale en Europese Financiële Aangelegenheden hee als opdracht:
• Aanspreekpunt van België voor de interna onale financiële instellingen en de Europese Unie over
financiële aspecten en de bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland;
• Meewerken aan de beleidsvoorbereiding, zorgen voor de implementering van beslissingen en behargen van de Belgische belangen op diverse fora.
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AAThes - AdministraƟe IEFA: structuur
Administratie
Internationale
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(Multi 2)

Transferten
en Omzetting
Europese
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AAThes - AdministraƟe FSFM: taken
De Administra e Financiering van de Staat en Financiële Markten hee als opdracht:
• Waarborgen van de financiering van de federale schuld;
• Verlenen van juridische exper se over financiële markten en diensten;
• Beheren van de schatkist en de schuld. Opstellen van Thesaurievooruitzichten en de toestand van
de schatkist, bijhouden van de boekhouding van de federale schuld, controle van de rekeningen
van overheidsinstellingen, de nomina eve inschrijving op Staatsbons en andere publieke eﬀecten,
betalen van bonifica e-interesten, aanbieden van financiële en juridische exper se voor dossiers over
de redding van financiële instellingen en verzekeren van de opvolging van de Staatsgaran es die aan
deze instellingen zijn gegeven, en de opvolging van het naleven van de regels inzake consolida e.
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AAThes - AdministraƟe FSFM: structuur
Administratie
Financiering van
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AAThes - AdministraƟe BET: taken
De Administra e Betalingen hee als opdracht:
• Beheren van derdengelden
Beheren van de Deposito- en Consigna ekas: borgstellingen en consigna es, slapende tegoeden, het
Bijzonder beschermingsfonds, het Resolu efonds, de dematerialisa e van tels aan toonder. Beheren
van het Na onaal Kantoor voor Roerende Waarden en van de Na onale Kas voor Rampenschade.
• Centraliseren van ontvangsten en uitgaven van de federale overheid
Centraliseren en aanrekenen van alle ontvangsten, aanrekenen en uitvoeren van alle betaalopdrachten van de FOD’s en de POD’s. Het behandelen van betalingsgeschillen.
• Beheren van de weddenberekening voor de federale ambtenaren
Berekenen en betalen van de wedden, toelagen, vergoedingen en premies, terugvorderen van ten
onrechte betaalde sommen en instaan voor de fiscale en sociale aangi en.
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AAThes - AdministraƟe BET: structuur
Administratie
Betalingen

Algemene
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Fisccaliteit
AAPD -Organigram
OpdrachtenAS IS
De Algemene Administra e van de Patrimoniumdocumenta e is belast met:
• Het bijhouden en uitwisselen van patrimoniale documenta e;
• Het iden ficeren van onroerend goed, vaststellen van het K.I. en venale waarde;
• Het uitreiken van eigendomsa esten, hypothecaire getuigschri en en kadastrale ui reksels;
• Het beheren/verkopen van overgedragen goederen;
• Vanaf 2015, beperkt tot de federale overheid, onteigeningen ten algemene nu e;
• Vanaf 2015 beperkt tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, de Inning van
successie- en registra erechten;
• Het beheer Shape.
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AAPD - Structuur
Patrimoniumdocumentatie

Dienst operationele
expertise en
ondersteuning
Diensten van de
Administrateurgeneraal
Dienst operationele
coördinatie en
communicatie

Rechtszekerheid
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Opmetingen en
Waarderingen

Patrimoniumdiensten

Informatieverzameling
en -uitwisseling

Fisccaliteit
Organigram
IS
AAPD
- AdministraƟ
e RZ:AS
taken
De Administra e Rechtszekerheid hee als opdracht:
• Het bijhouden van de patrimoniumdocumenta e via
- de hypothecaire documenta e
- de documenta e van de registra ekantoren
• Het verstrekken van patrimoniale informa e via
- het afleveren van hypothecaire getuigschri en
- het afleveren van oorsprong van eigendom
- het afleveren van a esten van erfopvolging
• Bijdragen aan de patrimonium gebonden dienstverlening, meer bepaald de fiscale opdracht, door
- in te staan voor de heﬃng, inning en invordering van het registra erecht, successierecht,
hypotheek- en griﬃerecht ten behoeve van de federale en regionale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en Wallonië) overheden van dit land
- de inning van het Recht op Geschri en
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AAPD - AdministraƟe RZ: structuur
Rechtszekerheid

Administratief
secretariaat

Afdeling
Strategische &
operationele
ondersteuning

Afdeling Juridische
expertise &
fiscaliteit

10 centra
Rechtszekerheid
(Directies)

WALLONIE
& BRUSSEL:
5 centra

VLAANDEREN:
5 centra

Speciale
bevoegdheden
(2)

Speciale
bevoegdheden
(2)

Scheepshypotheekbewaring (1)

Registratiekantoor
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Antennes
(22)

Antennes
(26)

Hypotheekbewaring

Hypotheekbewaring

Registratiekantoor
Authentieke
Akten

Registratiekantoor
Successies

Registratiekantoor
Diversen

Fisccaliteit
Organigram
AStaken
IS
AAPD
- AdministraƟ
e O&W:
De Administra e Opme ngen en Waarderingen hee als opdracht:
• Opme ngen/Documenta e
- De iden fica e van de onroerende goederen: de vaststelling van het kadastraal perceelnummer
(plan en patrimoniaal)
- Het kadastraal percelenplan draagt bij tot de iden fica e van de verschillende percelen
- De database van de a akeningsplannen, authen eke bron inzake a akening van de eigendommen
• Opme ngen/Diensten
- Gebruik van de kadastrale iden fica e in de akten en in de documenten van het patrimoniumbeheer
- Opbouw en beheer van een kadastraal GIS dat de Gewesten, Gemeenten en om het even welke
andere partner, alsook de burger toelaat de kadastrale informa e te raadplegen
- Opme ng en a akening voor openbare instan es
- A akening van gemeente- en landsgrenzen
• Waarderingen/Documenta e
- Opmaak van een scha ngsfiche met de beschrijving, de uitrus ng en het aantal m² voor ieder
gebouwd perceel; opmaak van een 'Beschrijvende tabel' voor industriële en uitzonderlijke gebouwen
- De genormaliseerde beschrijving van de gebouwde onroerende goederen d.m.v. de construc ecode
die informa e verstrekt over de algemene kenmerken, de uitrus ng en hun samenstelling
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AAPD - AdministraƟe O&W: taken
- De realisering van een database met referen epunten
- De vaststelling van de oppervlakte en de classifica e van de ongebouwde percelen
• Waarderingen/Diensten
- De waardevaststellingen:
. Vaststelling kadastraal inkomen
. Vaststelling venale waarde roerende en onroerende goederen
. Vaststelling construc ewaarde nieuwe gebouwen voor de btw
. Vaststelling huurwaarden
- Gebruik maken van mathema sch model met als doel de waarde van een gebouwd onroerend goed
te bepalen d.m.v. prijsanalyse in vergelijking met gelijkaardige gebouwde onroerende goederen
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Organigram
IS
AAPDFisccaliteit
- AdministraƟ
e O&W: AS
structuur
Opmetingen
n
en Waarderingen

Secretariaat van
de Administrateur

Cel Strategische
& Operationele
ondersteuning
(Support MEOW)

MEOW AFD,
Opmetingen

MEOW AFD,
Waarderingen
HL2

MEOW
CBO

8 Centra
Opmetingen &
Waarderingen

9 Afdelingen
Plan &
Mutaties

10 Diensten
Plan

1 Centrum
Opmetingen en
fotogrammetrie

9 Afdelingen
Waarderingen
(HL3)

2 Afdelingen
opmetingen en
fotogrammetrie

1 antenne
opmetingen en
fotogrammetrie

10 Diensten
Uittreksels
55 antennes
Mutaties

9 Diensten
Bezwaren
en Waarderingen

10 antennes
opmetingen
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AAPD - AdministraƟe PD: taken
De Administra e Patrimoniumdiensten hee als opdracht:
• De minnelijke verwerving of in voorkomend geval de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen, en dit zowel voor de federale Staat als op faculta eve wijze voor de federale organismen alsook alle organismen die gemach gd zijn te onteigenen;
• De vervreemding van onroerende goederen, en dit zowel voor de federale Staat als op faculta eve
wijze voor de federale organismen alsook alle organismen die gemach gd zijn te onteigenen;
• Het opstellen van authen eke akten in administra eve vorm, hetzij ten gevolge van de twee bovenvermelde opdrachten (in deze gevallen vertegenwoordigt het Aankoopcomité één van de par jen bij
de akte), hetzij in het geval dat de ambtenaar van het comité optreedt als instrumenterende derde in
bepaalde gevallen door de wet voorzien;
• Het beheer (verhuur en onderhoud) van de onroerende complexen van de SHAPE en de heropbouw
ervan;
• Het juridisch en financieel beheer van onroerende goederen die behoren tot de federale Staat;
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Fisccaliteit
Organigram
IS
AAPD
- AdministraƟ
e PD:AS
taken
• De verwezenlijking van roerende goederen die buiten gebruik zijn gesteld - de vervreemding (verkoop) van roerende goederen die mogen verkocht worden en de verwerking (vernie ging en recyclage) van roerende goederen die niet mogen verkocht worden - dit zowel voor de federale Staat als op
faculta eve wijze voor de federale organismen en de regionale overheden;
• De opvordering, het beheer en afwikkeling van erfloze nalatenschappen.
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AAPD - AdministraƟe PD: structuur
Patrimoniumdiensten

Kabinet van de
Administrateur

Federaal
Centrum

Operationele
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Federaal
Comité

Duitstalig
polyvalent
team

Fisccaliteit
Organigram
IS
AAPD
- AdministraƟ
e IVU:AStaken
De Administra e Informa everzameling en -uitwisseling hee als opdracht het beheren, organiseren,
ondersteunen, bevorderen en coördineren van de verzameling en uitwisseling van patrimoniuminforma e binnen de AAPD et de FOD Financiën alsook met andere publieke en private instellingen, meer
bepaald:
• Het uitwerken van samenwerkingsakkoorden (protocollen) met partners en de ondersteuning van de
externe gebruikers;
• Het ontwikkelen van het beleid en de businessarchitectuur (pla orm en portaal) voor de uitwisseling
van patrimoniuminforma e;
• Het afleveren van patrimoniale inlich ngen;
• De kwaliteit van de patrimoniale data door de vastgestelde fouten te centraliseren, op te zoeken, te
analyseren en te verbeteren;
• Het iden teiten- en toegangsbeheer (Iden ty & Access Management - IAM) van de toepassingen van
de AAPD;
• De toepassing van de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het
verstrekken van juridische adviezen.
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AAPD - AdministraƟe IVU: structuur
Informatieverzameling
& -uitwisseling
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Afdeling
eling
IAM-Business
usiness

Afdeling
Privacy

Fisccaliteit
Organigram
AS IS
Een
nieuwe structuur
invoeren...
Een nieuwe structuur invoeren is niet iets dat we van vandaag op morgen kunnen realiseren. We moeten hier flexibel te werk gaan.
Het ritme wordt bepaald door de jd die nodig is om personeelsleden voldoende voor te bereiden op
nieuwe taken en de jd die onze stafdiensten nodig hebben om alles in gereedheid te brengen. Ook de
con nuïteit van onze dienstverlening verzekeren, is een belangrijk aspect in dit verhaal.
Elke algemene administra e voert dus zijn nieuwe structuur in op zijn eigen ritme.
De AABBI en AA Thesaurie werken al volledig in de nieuwe structuur. De AA Inning en Invordering
voerde in 2014 de eerste veranderingen door en in de zomer van 2015 zal de nieuwe structuur volledig
opera oneel zijn. Sinds het najaar van 2014 voert ook de AA Douane en Accijnzen stap voor stap zijn
nieuwe structuur in. De AA Fiscaliteit hee de centrale diensten (begin 2015) in de nieuwe structuur
gegoten. Voor de opera onele diensten gebeurt dat vanaf midden 2015. De AA Patrimoniumdocumenta e begint vanaf januari 2015 zijn nieuwe structuur in te voeren.
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