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I. Voorwoord

Beste lezer,

Bij diepgaande hervormingen zie je nooit vanaf het begin een duidelijk resultaat. De maatrege-

len uit een eerste fase gieten nog maar de basis, de vruchten volgen pas later. 

Dat geldt ook voor de FOD Financiën. Een fl ink stuk van het grote veranderingstraject ligt achter 

ons. De komende jaren zal dat zeker ‘voelbare’ resultaten opleveren.

In 2009 speelden vooral investeringen in betere werkmethodes, en dus in een beter geoliede 

organisatie, een rol. Dat bleef grotendeels ‘ondergronds’, onzichtbaar voor de buitenwereld. De 

verdere informatisering van de FOD Financiën, het automatiseren van werkprocessen … zijn 

noodzakelijke technische uitdagingen die het hart van de organisatie raken. In 2009 kampten 

we op dat vlak met enkele technische kortsluitingen en kinderziekten. Ook noodzakelijke bespa-

ringen speelden ons parten. Maar ondanks alles werden de noodzakelijke fundamenten gelegd. 

Vanaf nu komen de langdurig geleverde inspanningen langzaam maar zeker ‘bovengronds’.

Al dat harde werk weerspiegelt zich in 2009 in een belangrijk feit: het nieuwe organigram. 

De belangrijkste veranderingen zijn de versterking van de strategische aansturing en de uitbrei-

ding naar zes algemene administraties. Homogene clusters van taken en verantwoordelijkhe-

den. Meer directe verantwoordelijkheid en meer autonomie voor de operationele managers. Nu 

komt het erop aan die structuur te doen werken, met de nadruk op doen.

Onze koers ligt vast. De strategische lijnen zijn uitgetekend. Wij hebben de vakkennis in huis. 

Dankzij het nieuwe organigram is er stabiliteit, enthousiasme en dynamiek. De rijkdom aan 

menselijk potentieel, gekoppeld aan besluitvaardigheid, kan het departement opnieuw tot een 

voorbeeld maken: een effi  ciënte, resultaatgerichte, klantvriendelijke en rechtvaardige admini-

stratie, voor ambtenaar en burger. 

De FOD Financiën bouwt aan één front, ondersteund door overkoepelende stafdiensten en 

aangestuurd door resultaatgerichte administraties. Stuk voor stuk autonome onderdelen, ver-

bonden door taak en verantwoordelijkheid, door missie en visie. Met die fi losofi e in gedachten 

kozen we dit jaar dan ook voor een corporate jaarverslag: een gebundeld overzicht van alle 

onderdelen van de FOD Financiën. Een unanieme stand van zaken, als het ware.

Hans D’Hondt

Voorzitter van het directiecomité
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HOOFDSTUK 2
De nieuwe koers ligt vast
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De strategie 
voor de 

komende jaren
Het schip heeft een nieuwe kapitein. 

De zeilen zijn bijgesteld. 
De koers strategisch bepaald. 

De wind zit goed. 2009: 
De FOD steekt van wal!

Het nieuwe organigram is een feit. Het visualiseert de uitvoerig besproken en uitgebreide mo-
dernisering van de FOD Financiën. Het belichaamt de inspanningen geleverd om de fundamen-
ten van de FOD diepgaand te vernieuwen. De afstand tussen het centrale bestuur en de ope-
rationele diensten verkleint, de slagkracht en de reactiesnelheid van de organisatie verhoogt. 
Maar wat is de bedoeling van al die veranderingen? Waar gaan we naartoe? Welke plaats wil 
de FOD Financiën in de maatschappij innemen, welke rol wil de FOD Financiën spelen?
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Het optimaliseren en integreren van nieuwe, 

technische toepassingen vormt zo de rode 

draad in 2009. Het uittesten en implemente-

ren ervan bracht de FOD Financiën soms in 

woelige  wateren. Maar niet zonder succes: 

de fundamenten zijn gelegd. Langzaam maar 

zeker wordt de nieuwe werkwijze voelbaar op 

het terrein. 

Een effi  ciënte organisatie: 
hertekende kernprocessen

Effi  cient inzetten van 

personeel en middelen

Een overheidsadministratie is niet immuun 

voor de managementwetmatigheden die voor 

bedrijven gelden. De maatschappij verwacht 

dat ook overheidsadministraties effi  ciënt wer-

ken en het belastinggeld optimaal aanwen-

den. 

Een eerste ontwerp van de hertekening van de 

kernprocessen op basis van de Coperfi nher-

vormingen, mondt vandaag uit in een nieuw 

organigram. Met als doel: het verhogen van de 

effi  ciëntie, zowel in de ‘massale processen’ als 

in de specifi eke dossiers (controles, invorde-

ringen, fraude …).

De FOD fi nanciën draagt hierbij enkele princi-

pes hoog in het vaandel.

• Een integratie van taken: het op elkaar af-

stemmen en consolideren van taken.

• Het automatiseren van routinematige ta-

ken. Dat creëert ruimte en middelen voor 

specifi eke en intensievere taken (controle, 

klantencontact …).

• Het gericht werken:  het zich toespitsen op 

dossiers en situaties waarvoor de hoogste 

aandacht nodig is.

Een eerste stap in de uitbouw van een moder-

ne organisatie is een doorgedreven informati-

sering. De meeste aandacht gaat daar naartoe, 

niet alleen omwille van de achterstand op dat 

vlak maar ook omdat de beoogde modernise-

ring van het personeelsbeleid, de processen 

en de infrastructuur onmogelijk te realiseren 

zijn zonder die inspanningen.

De drastische natuurlijke uitstroom (lees: 

een sterke vergrijzing) waarmee de FOD Fi-

nanciën wordt geconfronteerd, maakt ingrij-

pende veranderingen en een zware inzet op 

informatisering en automatisering meer dan 

noodzakelijk.
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Een burgercentrische administratie

Een introverte houding typeert vele over-

heidsadministraties in de jaren negentig. Met 

de hervormingen die nu lopen, stapt de FOD 

Financiën daar resoluut vanaf. 

Het komt er op aan de burger ‘te kennen’ om 

zo te anticiperen op zijn behoeften en ver-

wachtingen. De FOD wil het de burger mak-

kelijk maken om te voldoen aan zijn wettelijke 

verplichtingen. Of zoals de belastingdiensten 

het in Nederland zeggen: ‘Leuker kunnen we 

het niet maken, wel makkelijker.’

Via geïntegreerde systemen kunnen de ver-

schillende belastingen en de bijbehorende 

gegevens en acties zoveel mogelijk gebundeld 

worden per belastingplichtige en niet meer 

per type belasting. Dat leidt tot een beter be-

heer van informatie en een betere dienstver-

lening. Zo wordt de burger niet verschillende 

keren gevraagd dezelfde informatie door te 

geven. We streven er ook naar de schulden en 

tegoeden van de belastingplichtige voor de di-

verse belastingen eerst intern te verrekenen. 

Zo voorkomen we dat die burger eerst tegoe-

den terugstort om hem even later te vragen 

weer bij te betalen. De evolutie naar een ge-

integreerd persoonlijk dossier van de belas-

tingplichtige wordt cruciaal in de toekomst. 

Ook polyvalente controles worden hierdoor 

mogelijk. 

Het vraagt van de medewerkers van onze FOD 

een fundamentele mentaliteitswijziging. We 

vragen hen ‘om van buiten naar binnen’ te 

denken en te handelen. 

De bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer van elke burger vormt hierbij een uiterst 

belangrijk aandachtspunt. 

De FOD blijft tenslotte bij haar ambitie om een 

transparante en geloofwaardige openbare 

dienst voor burger en ambtenaar uit te bou-

wen.

Klant is koning
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Van een taakgerichte naar 
een resultaatgerichte organisatie

Hertekende processen

De tijd dat de overheid zich simpelweg richtte 

op het uitvoeren van haar taken, ligt achter 

ons. Met het nieuwe organigram streeft de 

FOD naar een resultaatgerichte organisa-

tie die strategisch wordt aangestuurd.  Denk 

maar aan de invoering van een geïntegreerde 

managementcyclus en het veralgemeend ge-

bruik van beheersinstrumenten.

Innovatie

De FOD Financiën mee met de tijd

Iedereen gelijk voor de wet. Een verwachting 

waar elke overheidsadministratie aan moet 

voldoen. Voor een gedecentraliseerde en om-

vangrijke organisatie als de FOD, betekent 

dit een fl inke uitdaging. Een correcte en uni-

forme toepassing van de wetgeving is het uit-

gangspunt. Nieuwe werkprocessen, nieuwe 

ICT-toepassingen, een centraal aangestuurd 

risicobeheer … het zijn hefbomen die een ge-

lijke dienstverlening verzekeren. De nieuwe 

Stafdienst voor Beleidsexpertise en –onder-

steuning helpt de operationele diensten een 

eenduidig begrip en een uniforme toepassing 

van de wetgeving te verzekeren. De nieuwe 

dienst Multikanaaldienstverlening staat in 

voor het begrijpbaar maken van de regelge-

ving, de rechten en de plichten voor elke be-

lastingplichtige. 

Elke manager is binnen zijn domein ver-

antwoordelijk voor de uitvoering van de 

organisatiestrategie. Het brengt de uit-

voeringsverantwoordelijkheid zo dicht 

mogelijk bij het uitvoeringsniveau. Het 

verhogen van het managementvermo-

gen gaat samen met een aangescherpt

competentiemanagement. 

Ontwikkelcirkels linken de persoonlijke doel-

stellingen van elke medewerker aan de doel-

stellingen van de organisatie.  Werkprocessen 

worden hertekend en meetbaar. De ‘afstand’ 

tussen het centrale bestuur en de operatio-

nele diensten verkleint. De slagkracht en de 

reactiesnelheid van de organisatie verhoogt. 

Kennisbeheer en innovatie gaan hand in hand. 

Een goede kennisoverdracht is belangrijk 

omwille van de vergrijzing van het medewer-

kersbestand van de organisatie. Grensdoor-

brekend werken, scherpt de kennis binnen de 

organisatie aan. Samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties, zelfs tot buiten onze 

landsgrenzen, voedt onze honger naar kennis. 
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HOOFDSTUK 3
Het nieuwe organigram
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Hans D’Hondt, voorzitter van het directiecomité: ‘Na 10 jaar ligt de structuur van het nieuwe 
organigram vast. Dat brengt stabiliteit, enthousiasme en dynamiek in de organisatie. Nu komt 
het erop aan de structuur te doen werken, met de nadruk op doen.’
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• Zes algemene administraties georgani-

seerd in zes verticale entiteiten, zijn ver-

antwoordelijk voor de kernopdrachten van 

de FOD Financiën: fi scaliteit, douane en ac-

cijnzen, inning en invordering, strijd tegen 

fi scale fraude, patrimoniumdocumentatie 

en thesaurie.

• Nieuw in het organigram is de dienst Mul-

tikanaaldienstverlening. De FOD Financiën 

wil een burgercentrische administratie 

zijn. Met een goede dienstverlening, een 

correcte behandeling en een grote trans-

parantie, win je het vertrouwen van de 

burger. 

 De bijdrage van deze dienst aan elke ande-

re operationele entiteit speelt daarbij een 

cruciale rol. 

• Twee nieuwe stafdiensten staan in voor het 

strategisch aansturen van de organisatie:

 Beleidsexpertise & -ondersteuning en Stra-

tegische coördinatie en Communicatie. 

• Vier stafdiensten zorgen voor de nodige 

omkadering van de ganse organisatie: 

P&O, Logistiek, B&B en ICT.

Het koninklijk  besluit van 3 december 2009 

bekrachtigt de invoering van een aangepaste 

organisatiestructuur voor de FOD Financiën. 

Dat nieuwe organigram bouwt verder op de 

fi losofi e van de Coperfi nhervorming. Maar het 

houdt ook rekening met nieuwe inzichten, er-

varingen en evoluties.  

De organisatie van de FOD Financiën ligt door 

dit KB defi nitief vast. Dat op zich is een belang-

rijke stap: gedaan met denkoefeningen rond 

reorganisatie en hergroeperingen. Vanaf nu 

komt het er op aan de organisatie met een 

vernieuwd elan te doen werken. Het nieuwe 

organigram geeft daadkracht aan de organi-

satie.

Een van de belangrijkste veranderingen die 

in het organigram worden voorgesteld, is de 

versterking van de strategische aansturing op 

het niveau van de voorzitter. Binnen de oor-

spronkelijke Coperfi nstructuren ontbrak die 

strategische coördinatie. 

Een tweede belangrijke verandering is het op-

zetten van entiteiten met meer gewicht. De 

focus ligt op een duidelijke en evenwichtige 

verdeling van hun verantwoordelijkheden en 

omvang. Dat heeft geleid tot de uitbreiding 

naar de zes algemene administraties.

Concreet betekent dit dat het beleid en het di-

rectiecomité het kader en de algemene rich-

ting bepalen en dat iedere manager die ver-

taalt naar zijn terrein. 

Het organigram stuurt aan op een meer resul-

taatgerichte werking.

 

Een organigram met pit
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Organigram

Minister

VoorzitterDiensten
van de voorzitter(1)

Interne
audit

Voorafgaande
beslissingen

Beleidsexpertise &
-ondersteuning(2)

Strategische coördinatie 
& Communicatie

Personeel &
Organisatie

Budget &
Beheerscontrole

ICT

Multikanaal-
dienstverlening

Logistiek

Fiscaliteit Douane &
Accijnzen

Inning &
Invordering

ThesaurieStrijd tegen de
fiscale fraude

Patrimonium-
documentatie

Strategische aansturing
& beleidscoördinatie

Omkadering & coördinatie
inzake horizontale

materies

Operationele aansturing

Algemene administraties

Autonome 
diensten

Stafdiensten

(1) Waarnemingspost gewestelijke fi scaliteit, Fiscaliteit buitenlandse investeringen, 

 Privacy, Duurzame ontwikkeling, Centrale juridische dienst

(2) Administratie van fi scale zaken, Studie- en documentatiedienst, Fisconet plus, 

 Coördinatie internationale betrekkingen
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HOOFDSTUK 4 
Strategische aansturing
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De stafdienst voor Beleidsexpertise en –ondersteuning is nieuw in het organigram. Deze admi-

nistratie neemt de taken over van de vroegere administratie van Fiscale Zaken en de Studie- 

en Documentatiedienst.

De dienst bestudeert de wetgeving en bereidt ze voor. Ze stelt wetteksten en koninklijke beslui-

ten op en formuleert commentaren op wetteksten en internationale overeenkomsten. 

In de toekomst zal deze stafdienst nauw samenwerken met de diensten ‘operationele exper-

tise en ondersteuning’ binnen de diverse entiteiten. 

De economische crisis in eigen land

Eind 2008 trof de economische sector de Bel-

gische bouwsector al zwaar. Het herstelplan 

van 11 december 2008 trof een aantal maat-

regelen om de schade te beperken. Zo gold 

er tussen 1 januari 2009 en 31 december 2010 

een verlaagd btw-tarief van 6% op een schijf 

van 50.000 euro bij de bouw of de aankoop 

van een nieuwe woning of bij het afbreken en 

nieuw heropbouwen van een bestaand pand.

De Europese koopkracht versterken

Om de koopkracht te versterken en duurzame 

tewerkstelling te stimuleren heeft de Euro-

pese raad op 5 mei 2009 een richtlijn afge-

vaardigd waardoor lokale arbeidsintensieve 

diensten en restauratiediensten een verlaagd 

btw-tarief kunnen genieten.

Een ‘groene’ personenbelasting

Ook langs fi scale weg wordt milieuvriendelijk 

gedrag de laatste jaren gestimuleerd en be-

loond.

Twee wetten uit 2009 wijzigden de groene 

fi scaliteit op het vlak van personenbelasting 

grondig: de economische herstelwet van 27 

maart en de programmawet van 23 decem-

ber.

Bij de belastingvermindering voor energiebe-

sparende uitgaven ligt vanaf aanslagjaar 2011 

(uitgaven 2010) de klemtoon op de energeti-

sche verbetering van oudere woningen (meer 

dan vijf  jaar oud). Voor die woningen is boven-

dien een overdracht van de belastingvermin-

dering naar drie latere belastbare tijdperken 

mogelijk. 

Voor de nieuwere woningen blijft nog steeds 

de belastingvermindering voor bepaalde uit-

gaven gelden, zoals voor zonnecelpanelen en 

warmtepompen.

Nieuw vanaf 2009 was de mogelijkheid om de 

belastingvermindering voor bepaalde ener-

giebesparende uitgaven om te zetten  in een 

belastingkrediet.

Naast de bestaande belastingvermindering 

voor passiefhuizen geven ook lage energie-

woningen en nulenergiewoningen voortaan 

recht op de 10-jarige belastingvermindering.

Een andere groene maatregel is de belasting-

vermindering voor de aankoop van elektrische 

voertuigen en de installatie van laadpalen.

Belangrijk in

Beleidsexpertise
en -ondersteuning
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De vennootschapsbelasting in het kader van 

de belastingontduiking

Begin 2009 stond de publicatie centraal van 

de zwarte (en grijze) lijsten van staten die vol-

gens het Mondiaal Forum van de OESO niet 

meewerkten aan de uitwisseling van bankge-

gevens. Ook België kwam op die lijsten voor. 

Sindsdien moeten belastingplichtigen onder-

worpen aan de vennootschapsbelasting of 

aan de belasting van niet-inwoners aangifte 

doen van alle betalingen die zij rechtstreeks of 

onrechtstreeks hebben gedaan aan personen 

gevestigd in een staat die:

- de OESO-standaard op het gebied van uit-

wisseling van inlichtingen niet of niet goed 

genoeg toepast

- voorkomt op de lijst van staten zonder of 

met een lage belasting.

De aangifte is enkel verplicht wanneer de som 

van de betalingen uitgevoerd tijdens het be-

lastbaar tijdperk 100.000 euro of meer be-

draagt.

Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen

De programmawet van 23 december 2009 

zorgt ervoor dat de bestuurder die op de 

openbare weg betrapt wordt op het niet be-

talen van de verkeersbelasting, die belasting 

en de boete moet betalen aan de verbalisant 

op het moment van de vaststelling van de in-

breuk.

Het voertuig mag worden ingehouden tot op 

het moment van betaling van de verschuldig-

de bedragen. Als die betaling binnen de vier 

dagen na de vaststelling van de inbreuk nog 

steeds niet gebeurd is, wordt het voertuig in 

beslag genomen en kan het bij niet-betaling 

zelfs worden verkocht.

Deze maatregel moet belastingplichtigen aan-

zetten om de verkeersbelasting op hun voer-

tuig te betalen.

Juridische cel

De programmawet van 23 december 2009 

wijzigt twee regels die de samenwerking tus-

sen de diensten van de FOD Financiën beter 

organiseert:

- de regel van de universele aanwending van 

regelmatig verworven fi scale informatie

- de regel van de subsidiaire uitbreiding van 

het fi scaal onderzoek

Samengevat bepaalt de regel van de universe-

le aanwending van regelmatig verworven fi s-

cale informatie dat wanneer een administratie 

fi scale informatie bezit, zij die mag delen met 

andere fi scale administraties. Een belangrijke 

voorwaarde is wel dat die informatie door een 

ambtenaar werd verkregen ‘in de uitoefening 

van zijn functie’.

De regel van de subsidiaire uitbreiding van het 

fi scaal onderzoek bepaalt dat een ambtenaar 

die regelmatig belast is met een controle of 

onderzoek van een bepaalde belasting, ook 

een onderzoek kan voeren naar mogelijke 

overtredingen inzake andere belastingen.

Deze regels zijn er gekomen om de interne 

doorstroming van alle informatie die nuttig is 

om belastingen te vestigen en in te vorderen 

sneller en vlotter te laten verlopen.
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o Dienst Strategisch PMO

 De dienst Strategisch PMO (Project Ma-

nagement Offi  ce) is verantwoordelijk voor 

de ondersteuning van de entiteiten en van 

de medewerkers van de FOD Financiën op 

het vlak van hun projectbeheer. Tegelijker-

tijd beheert deze dienst de totaliteit van de 

projecten en de programma’s (coherent 

geheel van projecten) over de entiteiten of 

stafdiensten heen.

o Dienst Strategisch BPM

 De dienst Strategisch BPM (Business Pro-

cess Management) is de drijvende kracht 

achter het beheren, het modelleren en het 

documenteren van processen of werkwij-

zen. Hij waakt over de afstemming van de 

processen op de doelstellingen van de FOD 

Financiën en de te realiseren dienstverle-

ning aan de klant. 

Concreet vertaalt zich dat in:

- de bepaling van een methodologisch 

kader en het ter beschikking stellen van 

standaarden en hulpmiddelen

- het opstellen van werkmethodes en 

–processen

o Dienst Communicatie

 De dienst Communicatie vervult een coör-

dinerende rol op vlak van communicatie 

binnen de FOD Financiën en waakt erover 

dat de communicatie op organisatieniveau 

harmonieus verloopt.

 Om dat te bereiken, werd de dienst opge-

deeld in 3 afzonderlijke teams:

o Team Strategische communicatieplan-

ning staat in voor de strategische com-

municatieplanning en –aansturing, het 

ontwikkelen en bewaken van de orga-

nisatie-identiteit en het realiseren, ad-

viseren en coachen van communicatie-

projecten en –campagnes.

Strategische coördinatie 
en Communicatie

De stafdienst Strategische coördinatie en 

Communicatie volgt het strategisch traject 

van de organisatie op. Dat is een cruciale op-

dracht. De dienst ondersteunt het directie-

comité bij het defi niëren van de organisatie-

strategie en  volgt de uitvoering ervan op. Hij 

bouwt daarbij voort op wat binnen het vroe-

gere strategische PMO is opgestart. Op het 

vlak van communicatie streeft de dienst naar 

een meer proactieve aanpak en het verster-

ken van het imago van het departement. 

Een nieuwe structuur

Eind 2009 werd een veranderingsproces in 

beweging gezet dat in 2010 leidt tot de sa-

mensmelting van het Strategisch PMO en de 

dienst Communicatie tot de nieuwe stafdienst 

voor Strategische coördinatie en Communi-

catie. Die nieuwe stafdienst overkoepelt vijf 

subdiensten.

o Dienst Strategie en veranderingsbeheer

 Het managementplan dat elk jaar opgesteld 

wordt, bevat heel wat uitdagingen voor de 

organisatie. Succes hangt in dit geval samen 

met het concretiseren en uitvoeren van gro-

te veranderingstrajecten.

 De dienst Strategie en veranderingsbeheer 

ondersteunt het management bij de ver-

anderingstrajecten door te helpen bij het 

opstellen van het managementplan en de 

opvolging van de uitvoering ervan. Hij zorgt 

voor een methodologisch kader waarbinnen 

de projecten vorm krijgen, coördineert tus-

sen de verschillende betrokken entiteiten en 

volgt de projecten op.

Belangrijk in
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o Team Communicatiekanalen staat in 

voor het beheer van de informatie-

stroom en de inpassing ervan in de 

communicatiekanalen, het beheer van 

die communicatiekanalen en het re-

dactiewerk. 

o Team Communicatieondersteuning 

staat in voor grafi sche vormgeving 

(brochures, affi  ches ...) en de organisa-

tie van evenementen (beurzen, collo-

quia ...).

o Woordvoerder

 De woordvoerder

- ondersteunt de voorzitter, het directie-

comité en de entiteiten/stafdiensten bij 

het uitdragen van hun visie, beleid en 

innovatiestrategie in pers en media

- speelt met de communicatie in op de 

informatiebehoeften van de verschil-

lende doelgroepen 

- draagt bij tot een positief beeld van de 

organisatie

- verzekert dat de aanwezigheid van de 

FOD Financiën in de pers nauw aansluit 

op die van de kabinetten van de minis-

ter en de staatssecretaris.

Nieuwe woordvoerder

Bij de oprichting van de nieuwe Stafdienst 

SCC werd de taak van de woordvoerder her-

bekeken en omgevormd tot een volwaar-

dige rol binnen de FOD Financiën. Francis 

Adyns (francis.adyns@minfi n.fed.be) zal, 

als naaste medewerker van de Voorzitter,

spreken voor de ganse FOD, zowel intern als 

extern.

Analyse en verbetering

In 2009 is gestart met een analyse van de 

gebruikte communicatiekanalen en de uitge-

voerde communicatieacties. Door na te gaan 

wat hun kenmerken en eff ectieve gebruik wa-

ren, werden toekomstige doelstellingen en 

verandertrajecten opgesteld. 

Zo werd het intranet van de FOD onder de 

loep genomen en werd er gestart met een 

zoektocht naar een oplossing voor de versnip-

pering van het intranetlandschap. Hierbij werd 

geluisterd naar de verzuchtingen van de eind-

gebruikers en is er gekeken naar best practi-

ces bij andere overheidsdiensten. Een ander 

voorbeeld is de vereenvoudiging van het digi-

tale nieuwsbriefbeleid waardoor nu wordt in-

gezet op één enkele elektronische nieuwsbrief 

naast de nieuwsrubriek van het intranet.

Ook de deelname aan de verscheidene beur-

zen werd geëvalueerd met als resultaat een 

aangepaste deelnamelijst voor 2010 die geba-

seerd is op duidelijke, vooraf bepaalde crite-

ria.

Aan de hand van deze en andere projecten wil 

de stafdienst de komende jaren zijn dienst-

verlening aan de interne en externe klanten 

verbeteren. Bovendien bestaat binnen de 

stafdienst de wens om binnen de FOD uit te 

groeien tot een kenniscentrum op het vlak van 

strategie, projectbeheer, marketing en com-

municatie.

Wervingscampagne

Als één van de grootste werkgevers van Bel-

gië heeft de FOD Financiën heel wat te bieden. 

Om dit extra in de verf te zetten werd er in 

2009 samen met de Stafdienst P&O een nieu-

we wervingscampagne opgezet met een aan-

gepaste visuele identiteit die een realistisch en 

menselijk beeld van de FOD schetste.  Een eer-

ste stap naar een vernieuwde visuele identiteit 

voor de ganse FOD.

Totaal aantal communicatieacties 2009: 

- 371

- waaronder 32 vulgariserende 

 brochures en folders
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HOOFDSTUK 5 
Omkadering
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Een goede omkadering van de operationele diensten en de ganse organisatie zorgt voor een 
goed geoliede machine. Vier stafdiensten staan daarvoor in.  
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ICT

De stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie verzekert een eff ectieve ICT-onder-

steuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Hij staat zowel in voor de infrastructuur 

(bureautica, hardware, serverplatformen …) als voor de software (algemene en specifi eke 

toepassingen). 

De voorbije jaren legde de stafdienst ICT een solide basis voor een moderne IT-infrastructuur. 

Dat vroeg enorme investeringen. 

2009: De belangrijkste bouwstenen van de 

nieuwe ICT-omgeving zijn operationeel. Het 

aantal ICT-toepassingen, zowel voor burgers 

en bedrijven, via het internet, als voor de me-

dewerkers van het departement zelf, via het 

intranet, kent een explosieve groei. De imple-

mentatie van al die nieuwigheden doordringt 

de ganse organisatie. 

De stafdienst ICT vormt zo de katalysator van 

de grote vernieuwingen in de organisatie. 

De modernisering wordt zichtbaar. De auto-

matisering creëert langzamerhand ruimte voor 

taken met een grotere meerwaarde. Tegelijk 

wordt de organisatie steeds afhankelijker van 

de informatica in het algemeen en van de nieu-

we geïntegreerde toepassingen in het bijzon-

der. Het groeiproces naar co-sourcing en eigen 

beheer is eveneens ingezet. 2009 was voor de 

stafdienst ICT een geslaagd en productief jaar. 

Tegelijk zijn de uitdagingen voor de toekomst 

er zeker niet minder op geworden …

Betrouwbare infrastructuren, systemen en 

platformen

Naarmate de nieuwe toepassingen in produc-

tie komen, is het een uitdaging voor de staf-

dienst ICT om de beschikbaarheid en de be-

trouwbaarheid van zijn diensten te verzekeren 

voor de lijndiensten en de klanten. De infra-

structuur moet de evolutie van hard- en soft-

ware volgen. De capaciteit moet aan de noden 

van de diensten beantwoorden. Het nakende 

einde van enkele onderhoudscontracten gaf 

de stafdienst ICT het laatste duwtje in de rug 

voor enkele ingrijpende veranderingen.

Van bij het begin van de modernisering is er 

beslist  om een centraal processing en storage 

platform uit te bouwen met een garantie op 

hoge beschikbaarheid en performantie. Dat 

gebeurde in 2009 binnen het ATLAS-project. 

In 2009 is de centrale storage met bijna 50% 

uitgebreid ten opzichte van de situatie eind 

2008. Met een totale opslagcapaciteit van bij-

na 550 Tb (status eind 2009) beschikt de FOD 

Financiën vandaag zonder meer over één van 

de grootste storage platformen binnen de fe-

derale overheid. Jaarlijks zal dit basisplatform 

blijven uitbreiden. 

Voor de vervanging en de uitbreiding van het 

storage platform is in 2009 de markt geraad-

pleegd met het oog op de installatie in 2010.

De vernieuwing van het processing platform 

is in 2009 gestart en grotendeels uitgevoerd. 

De capaciteit is verder uitgebreid. Het aantal 

virtuele servers is verdrievoudigd ten opzichte 

van de situatie eind 2008!

Belangrijk in
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Nieuwe mogelijkheden en gebruikscomfort

Het nieuwe e-mailplatform ‘M@il²’ is in 2009 

een mooi voorbeeld van de groei naar het in 

eigen beheer uitbaten van infrastructuren.  

Elke medewerker krijgt via MyMinfi n (het per-

soonlijk portaal) toegang tot het M@il²-plat-

form zodat hij zijn professionele mailbox van 

om het even waar kan raadplegen. Ook de cij-

ferberoepen (boekhoudkantoren, fi scalisten  …)

hebben via MyMinfi n toegang tot enkele van 

de meest belangrijke elektronische diensten 

van de FOD Financiën zoals Intervat (voor de 

btw-aangiften), Vensoc (voor de aangiften 

vennootschapsbelasting) en Finprof (voor de 

aangiften bedrijfsvoorheffi  ng). Eenmaal aan-

gemeld switchen ze nu  makkelijk tussen deze 

toepassingen.

Bedrijfszeker

De werking van de organisatie wordt steeds 

afhankelijker van de ICT-omgeving. Daarbo-

venop neemt ook het belang van de interacties 

met de burger over het internet almaar toe. 

Systemen en toepassingen moeten daarom 

liefst continu voorhanden zijn. 

De permanente monitoring 7 dagen per week 

– 24 u per dag is er om incidenten tijdig te 

kunnen detecteren en zo snel mogelijk te kun-

nen ingrijpen.

Niet alleen de systemen maar ook de toepas-

singen worden opgevolgd. Eind 2009 werden 

er al 67 business services en e-services syste-

matisch gemonitord.

Bij problemen worden alle ICT-operaties over-

gedragen aan een disaster recovery uitwijk-

site, waar alle nodige operationele systemen, 

communicatie-infrastructuur en gegevensbe-

standen, aanwezig zijn. 

Om een optimale beschikbaarheid van de 

procedures en systemen te evalueren, werd 

in 2009 een volledige disaster recovery test 

uitgevoerd. Die test gebeurde op basis van 

gestructureerde scenario’s. De conclusies van 

deze test zijn positief. Zware technische pro-

blemen waren er niet. Dat belette echter niet 

dat er toch een aantal werkpunten zijn geïden-

tifi ceerd die onmiddellijk werden opgenomen 

in een duidelijk werkplan. 

Het garanderen van een continue 100% be-

schikbaarheid is helaas (technisch en budget-

tair) niet realiseerbaar, zeker niet gezien de 

grote verscheidenheid aan systemen en toe-

passingen en de uitgebreidheid van het net-

werk van de FOD Financiën. De uitbouw van 

een doordachte business continuïty strategie 

vraagt tijd en analyse. Werken aan een opti-

male bereikbaarheid is en blijft een continu 

proces.

Informatieveilig

De FOD Financiën beheert een rijk patrimo-

nium aan vertrouwelijke en persoonlijke infor-

matie. Bovendien gebruikt hij ook vertrouwe-

lijke en persoonlijke gegevens beheerd door 

andere overheidsdiensten, waaronder de 

gegevens van het Rijksregister, de Kruispunt-

bank van de Sociale Zekerheid of de Kruis-

puntbank Ondernemingen. Het respecteren 

van de privacywetgeving is een belangrijke 

verantwoordelijkheid van de FOD. Duidelijke 

regels en procedures moeten inbreuken op 

het vlak van  integriteit en confi dentialiteit tot 

een minimum herleiden. De menselijke factor 

speelt hierbij een belangrijke rol. In 2009 werd 

de ‘deontologische code inzake ICT-gebruik’ 

algemeen van toepassing.

Op 8 oktober 2009 zorgde een lek in de 

waterdistributie ervoor dat een deel van 

het North Galaxy gebouw en dus ook  de 

koeling van het datacenter zonder wa-

tertoevoer zat. Na een automatische 

waarschuwing zorgde een technische in-

terventieploeg snel voor een alternatieve 

watertoevoer vanaf de Koning Albert II 

– laan. De systemen van het datacenter 

hebben dankzij deze snelle interventie 

geen hinder ondervonden. 

Ook de korte onderbreking op het elek-

triciteitsnetwerk op 18 oktober 2009, in 

volle piekperiode voor de btw-aangiften, 

had geen enkele invloed op de werking 

dankzij de UPS-toestellen die onmid-

dellijk in werking traden en de verschil-

lende computersystemen van de nodige 

stroom voorzagen.
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Klantvriendelijk en dichtbij

Klantvriendelijkheid staat voorop in onze staf-

dienst. Een toepassing als ‘My Workplace’ be-

wijst dit duidelijk aan de interne gebruikers. 

De eerste ICT-roadshow bracht ons in 2009 

in contact met die gebruikers in verschillende 

centra van het land, en dat met een dubbel 

doel. Enerzijds informeerden we de gebrui-

kers over de werking, de plannen en de prio-

riteiten van de stafdienst ICT. Anderzijds luis-

terden we naar de ervaringen die de zij met 

onze diensten hadden. De oprichting van een 

intranetforum  staat ons toe gericht op vragen 

van gebruikers te antwoorden. 

Alle input die we zo ontvangen, gebruiken we 

om onze werking bij te sturen en te verbete-

ren.

Ook voor onze externe gebruikers nemen we 

initiatieven. Tijdens het Forum For the Future, 

dat zich richt tot de cijferberoepen, kondigde 

onze stafdienst de beschikbaarheid van My 

Minfi n-Pro aan en beantwoordden we vragen 

over de verschillende e-services die door de 

FOD Financiën worden aangeboden.

Het groeiend aantal toepassingen en informa-

tiebronnen vraagt om een goed beheer van de 

toegang tot al die toepassingen en informa-

tiebronnen. Om te komen tot een coherente 

aanpak en synergie nam de FOD Financiën sa-

men met Fedict in 2009 het initiatief tot een 

studie rond een platform voor gebruikers- en 

toegangsbeheer op federaal niveau (een zoge-

naamd IAM – Identity and Access Management 

system). De FOD Economie, de FOD Justitie, 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

het e-Health platform werkten hieraan mee.

In een eerste fase ligt het accent op het auto-

nome beheer van de toegangsrechten, toege-

kend aan het personeel van ondernemingen 

en aan vakverenigingen van boekhouders, cu-

ratoren, architecten en notarissen. 

Met kennis van zaken!

De omschakeling van ‘oude’ technologieën 

en toepassingen naar ‘nieuwe’ is geen een-

voudige oefening, niet in het minst voor de 

medewerkers van de stafdienst. Investeren in 

de opleiding van zijn medewerkers is dan ook 

noodzakelijk.

In 2009 heeft een eerste groep van 89 mede-

werkers de eerste cyclus van het tweejarige 

heroriënteringsprogramma met succes afge-

rond.  In de tweede cyclus werken de deelne-

mers binnen een specifi ek project mee met als 

doel de opgedane theoretische kennis om te 

zetten in praktische ervaring. 

De stafdienst ICT zet uitgebreid in op het tes-

ten en controleren van de kwaliteit van de 

nieuw ontwikkelde software. Dat is cruciaal 

om de betrouwbaarheid en stabiliteit van de 

toepassingen te verzekeren. In 2009 kocht de 

stafdienst ICT een gespecialiseerde tool ter 

ondersteuning van de kwaliteitscontrole aan. 
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(Achter)stand van betalingen

Sinds 1 januari 2005 gebruiken de stafdienst Lo-

gistiek en de stafdienst Budget & Beheerscon-

trole als gemeenschappelijk werkinstrument 

het in huis ontwikkelde onlineaankoop- en boek-

houdprogramma Web-KBS (Web-kredietbe-

heersysteem).

Met de volledige implementatie van het Web-

KBS (kredietbeheersysteem) werd de gecentra-

liseerde verwerking van alle bestel- en betalings-

verrichtingen van leveranciers van de hele FOD 

Financiën een feit. De volledige aankoopcyclus 

wordt via het systeem opgevolgd: van de beste-

lopdracht over de uitvoering van de bestelling tot 

de betaling. Het verwerken van de bestellingen 

en de betalingen zijn taken voor respectievelijk 

de stafdienst Logistiek en de stafdienst B&B, wat 

een nauwe samenwerking vereist. 

Voortdurend wordt naar manieren gezocht om 

de betalingen aan de leveranciers sneller te la-

ten verlopen. Zo werden bijvoorbeeld de factu-

ren van het telefoongebruik gegroepeerd, wat 

niet alleen leidde tot aanzienlijk minder facturen 

maar ook het aantal bewerkingen deed afne-

men.

 
Budget & Beheerscontrole

Naast de creatie van een enig factuurregister 

voor de FOD Financiën zorgde ook de integratie 

van de gewestelijke directies in WebKBS voor 

een snellere betaling van de leveranciers. De 

stafdienst Budget & Beheerscontrole genereert 

zelf de ordonnanties voor betaling waardoor de 

gewestelijke directies dagelijks de goedgekeurde 

facturen in betaling kunnen stellen. Op 1 januari 

2008 werd een proefproject rond die integratie 

gestart en op 1 januari 2009 is het laatste luik 

hiervan afgerond.

Klaar voor Fedcom

Op 1 januari 2011 gaat de FOD Financiën van start 

met Fedcom, het federaal moderniseringsproject 

voor de federale boekhouding. Vanaf dan werkt 

de FOD Financiën met een drieledige boekhou-

ding met een algemene, een budgettaire en een 

analytische component. Op het programma van 

2009 stonden al een pak voorbereidingen: 

In totaal werden in 2009 door de Direc-

tie Comptabiliteit en Begroting meer 

dan 83.000 betalingen verricht. 79% 

daarvan gebeurde binnen de gestelde 

betalingstermijn. Dat is een goede score 

in vergelijking met vorige jaren: De doel-

stelling voor 2009 was minimum 75% 

van de facturen tijdig te betalen.

Belangrijk in

De stafdienst Budget en Beheerscontrole stelt de begroting op, voert de boekhouding van de 

FOD Financiën en staat in voor alle betalingen. Zijn missie is het effi  ciënter maken van de orga-

nisatie door haar te voorzien van fi nanciële en strategische managementinstrumenten. 

Bovenop zijn dagdagelijkse activiteiten, realiseert deze dienst ook enkele grote vernieuwing-

projecten. Het project Fedcom en de centralisering van de B&B-profi elen binnen de stafdienst 

conform het nieuwe organigram veranderen de organisatie ingrijpend. 2009 speelde zich dan 

ook volledig af op het toneel van die veranderingsprocessen.
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Centralisering van de B&B-profi elen en een be-

tere interne communicatie

In 2009 werd ook gefocust op interne commu-

nicatie binnen de stafdienst. Zo werd er grondig 

nagedacht over een eigen intranetsite. Twee 

sharepoints “Stafdienst B&B” en “Fedcom” die-

nen als communicatiemiddel voor alle mede-

werkers van de stafdienst. Dergelijke communi-

catie draaien rond alle B&B-materies, maar ook 

verslagen van de stafvergaderingen zijn erop 

terug te vinden.

Performantiemanagement: het begeleiden van 

de ontwikkeling van de entiteiten.

De Directie Performantiemanagement zet alle 

managementniveaus aan om aan beheerscon-

trole en prestatiemeting te doen.

Onze medewerkers bieden ondersteuning bij 

de ontwikkeling van nieuwe informatica-instru-

menten en stellen een samenhangende metho-

dologie ter beschikking van zowel lijndiensten als 

het topmanagement.

Voorts zorgt de Directie Performantiemanage-

ment voor een goede opvolging van de geïmple-

menteerde strategie. Dit gebeurt via cockpits, 

die de evolutie monitort van de Kritieke Per-

formantie Indicatoren (KPI’s) van een entiteit of 

stafdienst. Deze KPI’s zijn een doorvertaling van 

de strategische en operationele doelstellingen, 

uitgezet door het management. 

Onze interne raadgevers bieden advies en on-

dersteuning aan bij het opstellen van de KPI’s en 

het samenstellen van de cockpit.

- samenstelling van het projectteam Fedcom 

binnen de FOD Financiën

- deelname aan de opleidingen gegeven door 

de FOD B&B

- organisatie van interne opleidingen en oe-

fensessies in Fedcom

- organisatie van opleidingen over algemene 

boekhouding en de nieuwe regelgeving 

- uittekening van de ontvangsten en uitgaven-

processen

- start van de uitwerking van de kloofanalyse 

ontvangsten- en uitgavenprocessen en bud-

get

- start van de uitwerking van het organisatie-

luik rond de boekhouding binnen de FOD 

- start van de ‘cleansing master data’ (opscho-

nen leveranciers, klanten …)

- organisatie van een aantal communicatieac-

ties voor de toekomstige Fedcomgebruikers

Enkele medewerkers, vooral sleutelgebruikers, 

maakten al kennis met het nieuwe systeem. 

Fedcom werkt op basis van het train-the-trai-

nerprincipe. Het is dus nu aan die sleutelgebrui-

kers om de eindgebruikers op te leiden. Na de go

live op 1 januari 2011 zullen zij hun eigen diensten 

verder ondersteunen. 

Een belangrijke oefening was de analyse van de 

specifi eke activiteiten van onze FOD en hoe die 

konden worden ingepast in de boekhouding. 

Die interne voorbereiding was van belang om-

dat niet alleen het boekhoudpakket wijzigt. De 

FOD zal in de toekomst immers op transactie- in 

plaats van op kasbasis moeten werken en dat 

heeft belangrijke gevolgen voor de rapportering 

over de ontvangsten van de FOD. 

Fedcom werd als proefproject reeds in gebruik 

genomen door enkele andere FOD’s. Ze helpen 

ons eventuele problemen en kritische succesfac-

toren beter in te schatten. 

Het implementatietraject loopt offi  cieel van fe-

bruari 2010 tot december 2010 . 

Begroting 2009(x1.000euro) Budget
Gebruikt 
budget

Betalingen

Personeelskosten

Algemene werkingskosten
Algemene investeringen
ICT-werkingskosten
ICT-investeringen

Voorschotten alimentatievorderingen
Beleidsorganen
Andere

1.359.307

182.074
7.962

137.137
19.671

17.578
6.462

36.318

1.353.197

167.543
7.593

120.064
19.389

17.523
4.891

35.330

1.353.700

154.549
7.407

93.833
22.684

17.523
4.802
9.076

TOTAAL 1.766.509 1.725.530 1.663.574
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De stafdienst Logistiek, voorheen Secreta-

riaat en Logistiek, is verantwoordelijk voor 

de werkruimte en de logistieke middelen en 

diensten voor de andere lijn- en stafdiensten 

met het oog op een optimale productiviteit en 

kostenbeheersing. 

De dienst staat onder andere in voor het be-

heer van de infrastructuur, de aankopen, het 

drukwerk en de vertalingen.

Voor de invoering van de nieuwe organisa-

tie in 2009 waren nog een heel aantal logis-

tieke taken verspreid over de verschillende 

fi scale administraties. De nieuwe organisatie 

is gericht op de groepering van de logistieke 

functies in een gecentraliseerde dienst.  

De implementatie van die nieuwe organisatie 

nam een aanvang in 2009.

Logistiek

Goed gehuisveste diensten 

De activiteiten van de FOD Financiën spelen zich 

af in een 450-tal kantoorgebouwen die over het 

hele land verspreid zijn. De stafdienst Logistiek 

streeft naar een veilige en comfortabele werk-

omgeving voor de medewerkers van de FOD. 

Daarom houdt de dienst zich bezig met de inrich-

ting van de werkomgeving, het meubilair, de ar-

chieven, de toegangscontrole, de bekabeling, de 

renovatie- en nieuwbouwprojecten.

In 2009 heeft de stafdienst een grote inspanning 

geleverd om de diensten functioneel te hergroe-

peren in een kleiner aantal gebouwen op basis 

van de nieuwe organisatie. De meeste diensten 

die bij die hergroeperingsprojecten betrokken 

waren, zijn naar een betere werkomgeving ver-

huisd. 

Mooi meegenomen zijn ook de concrete verbe-

teringsmaatregelen die de stafdienst tezelfder-

tijd neemt, bijvoorbeeld op het vlak van energie-

bezuiniging. 

Belangrijk in
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Heel wat beweging in de gebouwen van de FOD Financiën in 2009:

• de huisvesting van diensten uit 22 gebouwen met 2.500 medewerkers in de FINTO-to-

ren (Finance Tower) en in het gebouw in de Paleizenstraat in Brussel

• een nieuwe site voor medewerkers op de Waversesteenweg in Gembloers

• de eerste fase van de verhuis van de diensten in Colfontaine en Dour naar de Hades-site 

in Hornu 

• de verhuis van de scanningdiensten uit Namen naar gloednieuwe gebouwen in Jam-

bes

• het hergroeperen van diensten uit Brasschaat en Schoten in volledig vernieuwde ge-

bouwen van de Coppenskazerne in Brasschaat

• de renovatie van het vroegere gemeentehuis in Bree

• de centralisatie in twee gebouwen van alle Brugse fi nanciediensten: de nieuwbouw 

‘Eurostation’ en het gebouw Vincke-Dujardinstraat, waar een nieuwe vleugel werd bij-

gebouwd 

• de start van de bouw van een nieuw onderkomen voor de diensten van Maasmeche-

len

• een centralisatiebeweging naar het Amcagebouw en de start van de oprichting van het 

Noordstergebouw in Antwerpen

• de renovatie van het gebouw Ter Plaeten in Gent waar 450 medewerkers hun intrek 

zullen nemen

• nieuwe huisvestingen voor de douanediensten in Gent (Mai Zetterling) en Zeebrugge 

(Minister Beernaertstraat)

• het betrekken van een volledig gerenoveerd gebouw in Doornik door een tiental dien-

sten. In een tweede fase van het project volgt de huisvesting van andere diensten. 

• de hergroepering van de over vier gebouwen verspreide diensten van Financiën in Aalst 

in een nog op te richten gebouw

• de bouw van een nieuwe toren vanaf 2013 voor de 1.300 medewerkers van de FOD 

Financiën in Luik

• een nieuw gebouw in Dinant voor de medewerkers van zes gebouwen in 2014.

In 2009 werd gestart met het invoeren van de 

plannen van 115 gebouwen. Dat stemt overeen 

met een bebouwde oppervlakte van meer dan 

1,25 miljoen vierkante meter of driekwart van 

de vloeroppervlakte van de FOD Financiën, 

goed voor de huisvesting van 21.000 werkne-

mers. 

fmUP wordt het communicatiekanaal tussen 

de stafdienst Logistiek en alle andere  mede-

werkers van de FOD.

De technische infrastructuur achter elk 

gebouw

Het project Altamira is een Facilitair Manage-

ment Informatie Systeem (FMIS) met een 

grafi sche oriëntatie. Het beoogt een optimaal 

beheer van alle gebouwen, van de werkomge-

vingen en van de facilitaire dienstverlening.

Altamira bestaat uit een geheel van software-

toepassingen zoals Cadwin en fmUP.

Cadwin is een databaseprogramma waarmee 

in één toepassing zowel de plannen als de fa-

cilitaire en infrastructurele gegevens van de 

gebouwen worden beheerd met het oog op 

de standaardisatie en optimalisatie ervan.
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Via fmUP kunnen medewerkers elkaar mak-

kelijk vinden, een zaal reserveren, een defect 

melden … Met fmUP kunnen ook de bezoe-

kersstromen in de gebouwen van de FOD Fi-

nanciën in goede banen worden geleid.

In 2009 is die gebruikersinterface geïnstal-

leerd en uitgetest op de site in Leuven. De 

communicatietool tussen de regionale en lo-

kale divisies is al in werking voor 450 sites.

De juiste aankoop, een goede deal

In 2009 heeft de aankoopdienst/dienst over-

heidsopdrachten een 30-tal procedures van 

overheidsopdrachten waarvoor een Belgische 

of Europese publicatie vereist was, gelanceerd 

en beheerd. De dienst verleende ook bijstand 

bij de gunning van overheidsopdrachten die 

door andere diensten werden uitgeschreven.

Met het oog op een rationalisering van het be-

heer van het logistieke aankoopproces heeft 

de dienst in 2009 een computertoepassing 

ontwikkeld waarmee het procedurebeheer 

van overheidsopdrachten kan worden geïn-

ventariseerd en gepland.

Druk in de drukkerij

Sedert 2003 heeft de FOD Financiën haar ei-

gen drukkerij, FINPRESS.

De ERP-software (Enterprise Resource Plan-

ning) van de drukkerij verbindt bedrijfsproces-

sen zoals voorraadbeheer, administratieve op-

volging en logistiek met elkaar. Bijvoorbeeld:

een in het systeem ingevoerde bestelling 

komt automatisch terecht in het stockbeheer 

en past eventueel de planning aan. 

In 2009 verliepen de werkaanvragen een stuk 

effi  ciënter dankzij dat geïntegreerd beheer.

Ook het Less-paper project werpt zijn vruch-

ten af want het papierverbruik neemt inder-

daad af.

Bovendien bevestigen enkele nieuwe klanten 

het vertrouwen in FINPRESS: de FOD Sociale 

Zekerheid, de Federale Politie, de Ombuds-

mannen van de Pensioenen, de FOD Buiten-

landse Zaken …

2009 in cijfers

Er werden meer dan 117 miljoen druk-

werken afgeleverd waaronder: 

- 34,3 miljoen pagina’s of 8 miljoen 

aanslagbiljetten personenbelasting

- 16 miljoen pagina’s of 7,5 miljoen 

uitnodigingen tot betaling verkeer-

belasting

- 7,7 pagina’s of 1,9 miljoen aanslag-

biljetten onroerende voorheffi  ng
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P&O Linc: uw loopbaan in eigen handen

In een grote organisatie is het niet altijd ge-

makkelijk om informatie te vinden over loop-

baanincidenten zoals verloven, ziekten of 

andere afwezigheden. Ook de aanvraagpro-

cedure en het garanderen van de uniformiteit 

over de verschillende administraties heen  zijn 

niet altijd even gemakkelijk. Daarom introdu-

ceerde de FOD Financiën in 2009 de applicatie 

P&O Linc. 

Via deze toepassing kunnen medewerkers te 

weten komen welke rechten ze hebben en 

kunnen ze een voorafbeelding krijgen van hun 

situatie. Bijvoorbeeld, wat betekent een loop-

baanonderbreking voor uw carrière?

Als een medewerker beslist om een aanvraag 

in te dienen, kan hij of zij een formulier down-

loaden via P&O Linc, het invullen en doorstu-

ren naar de personeelsdienst. P&O Linc staat 

voor een uniforme en snelle manier om loop-

baanincidenten te melden en te beantwoor-

den.

Een klantgericht, modern en geïntegreerd 

HR-beleid. Dat is de ambitie van de stafdienst 

Personeel & Organisatie (P&O). De juiste me-

dewerker op de juiste plek. De dienst P&O 

beheert de talenten en de loopbanen van de 

duizenden medewerkers van onze FOD. Com-

petentiemanagement speelt een sleutelrol. 

Daarnaast trekt de dienst ook nieuwe mede-

werkers aan. Dat is nodig want de vergrijzing 

heeft ook een impact op het medewerkers-

bestand van de FOD Financiën. Tot slot heeft 

deze stafdienst voor het realiseren van het 

nieuw organigram beslist nog werk aan de 

winkel. 

Gemotiveerde medewerkers vormen de mo-

tor voor een organisatie. De stafdienst P&O 

biedt hen in 2009 enkele instrumenten en ap-

plicaties aan ter ondersteuning van hun werk. 

Collega, waar bent u?

P&O Contact is online. De toepassing maakt 

het een stuk gemakkelijker om een collega 

terug te vinden binnen de volledige FOD Fi-

nanciën. In eerste instantie kunnen de mede-

werkers van de personeelsdienst zien wie zich 

waar met welke HR-materie bezighoudt. In 

een tweede fase - in 2010 - hebben alle mede-

werkers binnen de FOD Financiën toegang tot 

het systeem. De applicatie P&O Contact draagt 

bij tot een vlotte interne communicatie.

Belangrijk in

Personeel & Organisatie
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Klantvriendelijk intranet

De stafdienst P&O heeft een klantvriendelijk 

intranet gemaakt dat beantwoordt aan de no-

den en behoeften van de medewerkers van de 

personeelsdienst. Ze vinden er de links naar 

alle applicaties van P&O, e-learningcursussen, 

aankondigingen en informatie over de loop-

baan, werving, selectie … 

Neeva en het beheer van de opleiding

Medewerkers van de FOD Financiën die een 

Neeva-opleiding willen volgen, schrijven zich 

in via het digitale platform Neeva. Het platform 

beheert de inschrijvingen en de opleidingscen-

tra. Via dit systeem worden de opleidingsdata 

‘meetbaar’. Met een vingerknip hebben de 

medewerkers als het ware een volledig jaar-

overzicht. Neeva vertelt bijvoorbeeld waar een 

opleiding kan plaatsvinden en hoeveel mensen 

er kunnen deelnemen. 

Over de grenzen heen

Om de oprichting van één overkoepelende 

P&O-dienst voor de volledige FOD Financiën 

voor te bereiden, zijn P&O-projectgroepen of 

‘task forces’ opgericht, één per P&O-topic. Ze 

bestaan uit experten van verschillende admi-

nistraties die samenwerken over de admini-

straties heen. 

De task forces vormen een coördinerend or-

gaan, een soort van aanspreekpunt. Ze behan-

delen telkens een specifi eke problematiek of 

materie. Ze garanderen op termijn een unifor-

me aanpak van de diverse P&O-dossiers voor 

alle administraties.

Naast de ‘tijdelijke’ task forces zijn er ook 

vijf permanente task forces met als thema’s: 

‘tucht’, ‘hogere functies’, ‘cumul’ ‘premie lei-

dinggevende’ en ‘benoemingen’. 

Tucht

De task force ‘tucht’ richt zich op een uniforme 

toepassing van de tuchtregeling voor de ganse 

FOD. De task force waakt erover dat procedu-

res bij inbreuken correct verlopen en dat voor 

elke medewerker eenzelfde sanctie geldt bij 

gelijkaardige feiten en omstandigheden. 

Hogere functies

Om een vacante betrekking met een hogere 

functie tijdelijk of voor onbepaalde duur te 

mogen invullen, moet een medewerker vol-

doen aan reglementaire voorwaarden. De 

task-force ‘hogere functies’ waakt hierover en 

beoogt ook op dit domein een uniforme toe-

passing van de reglementering voor de ganse 

FOD Financiën. 

Benoemingen

Deze task force beoogt een eenvormige be-

noemingsprocedure, maar ook een uniforme  

lay-out van de gebruikte documenten zoals 

nota’s aan het Directiecomité, notifi caties, 

profi elbeschrijvingen, enz.
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HOOFDSTUK 6 
De algemene administraties
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Zes algemene administraties voeren de kernactiviteiten van de FOD uit.  
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 Zo is de simulatie van de berekening van de 

verschuldigde/terug te krijgen belasting 

een erg interessante functionaliteit.

 Het invullen van de belastingaangifte is 

voor de doorsneeburger geen sinecure.

Daar is de FOD zich terdege van bewust. 

Daarom proberen we elk jaar opnieuw een 

uitgebreide dienstverlening te garanderen. 

De laatst jaren vullen onze ambtenaren de 

aangiften van de belastingplichtigen on-

middellijk elektronisch in via TOW-ambte-

naar. Zij doen dat niet alleen in de kantoren 

zelf maar vanaf 2009 ook via het VPN (vir-

tual private network) op de zitdagen in de 

gemeenten.

• VENSOC voor de vennootschapsbelasting 

(VENB)

 Ook het aantal elektronisch ingediende 

aangiften in de VENB stijgt jaar na jaar. Een 

Fiscaliteit

2009 stond in het teken van investeringen om 

de kernactiviteiten vlotter te laten verlopen en 

te optimaliseren:

Aangiften verwerken

Bij de indiening van de aangiften is de doelstel-

ling zo veel mogelijk aangiften elektronisch in 

te zamelen en het aantal niet-indieners te be-

perken tot het minimum.

• Tax-on-web (TOW) voor de personenbe-

lasting en de belasting niet-inwoners

 Talrijke promotiecampagnes (radiospot, 

presentaties …) moedigden burgers en 

mandatarissen aan om TOW te gebruiken. 

De burger kreeg bij die gelegenheden een 

identiteitskaartlezer cadeau om de toe-

gangsdrempel tot TOW te verlagen.

 Jaar na jaar worden meer gegevens vooraf 

ingevuld, zijn er bijkomende wizards (help-

functies) en wordt  de toepassing openge-

steld voor nieuwe gebruikers (aangiften 

van overledenen & niet-inwoners). Daarbij 

is het steeds de bedoeling het de burger 

en/of mandataris zo eenvoudig mogelijk te 

maken. 

De Algemene administratie van de fi scaliteit verzekert de dienst inzake inkomstenbelastingen 

en btw (met uitzondering bij uitvoer en invoer). Haar doel is te komen tot een rechtvaardige 

en juiste heffi  ng van de belastingen verschuldigd door particulieren, KMO ’s en grote onder-

nemingen.

De administratie zet overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om in eenduidige instruc-

ties en werkmethoden. Een coherente en conforme toepassing van de geldende regels en 

werkmethoden naargelang de doelgroep vormt daarbij het uitgangspunt. 

De Algemene administratie van de fi scaliteit biedt de verschillende doelgroepen een brede 

ondersteuning bij het vervullen van hun fi scale verplichtingen, verwerkt de aangiften, voert 

gerichte controles uit en doet opsporingen in uitvoering van het risicobeleid van de FOD Finan-

ciën. Ze staat ook in voor het behandelen van de geschillen. 

 

Belangrijk in
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grondige vernieuwing van deze toepassing 

zal het de gebruiker nog makkelijker ma-

ken vanaf het aanslagjaar 2011. Het wordt 

dan mogelijk pakketten van aangiften te 

verzenden en ze vervolgens online te con-

sulteren.

 Bovendien zal het ook mogelijk zijn om 

via deze nieuwe applicatie aangiften in de 

rechtspersonenbelasting elektronisch in te 

dienen.

• INTERVAT voor btw

 De geleidelijke verplichting om btw-aan-

giften, klantenlistings en intracommunau-

taire listings via het internet in te dienen, 

zorgt ervoor dat het aandeel papieren aan-

giften in 2009 kon worden teruggebracht 

tot 9,61%.

• STIMER-RV voor roerende voorheffi  ng

 In 2009 werd ook gewerkt aan de voor-

bereiding van een toepassing die de elek-

tronische indiening van de aangiften in de 

roerende voorheffi  ng mogelijk moet ma-

ken.

• Belcotax-on-web (BOW)

 BOW is de elektronische toepassing om 

salarisgegevens bij de fi scale administratie 

in te voeren.

 Sinds 1 januari 2009 is het gebruik van 

BOW verplicht voor alle schuldenaren en 

voor alle soorten fi ches.

Aangiften beheren en belasting heff en

De Algemene administratie van de  fi scaliteit 

levert jaar na jaar serieuze inspanningen om 

het beheer zoveel  mogelijk te uniformiseren, 

te informatiseren en te versnellen.

Zo worden alle aangiften in de personenbelas-

ting die nog op papier worden ingediend in de 

scanningcentra ingescand en samen met de 

via Tax-on-web ingediende aangiften via de 

applicatie TAXI aan de diensten ter beschik-

king gesteld.

De tussenkomst van de ambtenaar beperkt 

zich tot het oplossen van de tegenstrijdighe-

den in de aangiften die door de toepassing 

worden geblokkeerd. Om de gelijksoortige 

behandeling van belastingplichtigen nog meer 

na te streven worden bovendien vanaf 2009 

specifi eke opleidingen georganiseerd rond 

het behandelen van dergelijke dossiers. 

Deze applicatie laat de dienstleider toe de 

evolutie van de werkzaamheden in zijn/haar 

dienst op te volgen.

Eind 2008 werd in de kantoren van de btw een 

gelijksoortige applicatie STIR-BTW geïntrodu-

ceerd. Deze applicatie werd in 2009 verder 

geoptimaliseerd.

Tenslotte wordt in 2010 aan de applicatie STIR-

ON gewerkt die de anomaliebehandeling van 

de VENB- & RPB-aangiften voor haar rekening 

zal nemen.

Controles uitvoeren

De Algemene administratie van de fi scaliteit 

wil de effi  ciëntie en eff ectiviteit van de con-

troles verhogen. Ze investeert daarom in een 

goed uitgebouwd centraal risicobeheer.

Een controle van de risicovolle dossiers vol-

gens een standaard controleaanpak vormt het 

ultieme doel.

Omdat de cijfers aantonen dat centraal gese-

lecteerde dossiers een hoger rendement ken-

nen, werd in 2009 het controleprogramma in 

die zin grondig bijgestuurd.

Daarnaast werden in 2009 ook tal van thema-

tische & sectoriële controleacties, opgestart in 

2008, afgewerkt en werd met nieuwe acties 

begonnen. Die acties worden centraal voor-

bereid en ondersteund om te zorgen voor een 

uniforme aanpak. 

Voor de resultaten van de diverse controles 

verwijzen we graag naar de cijfers opgeno-

men in de bijlage van dit rapport.

In 2009 ging de applicatie STIR-CO in produc-

tie in vier (piloot)controlecentra.

Die applicatie biedt ondersteuning

• voor het werkplanbeheer inzake fi scale 

controle

• voor het document- en correspondentie-

beheer ten bate van individuele controle-

ambtenaren.

Ter ondersteuning van de (voorbereiding van 

de) controleactiviteiten werden door de op-

sporingsdiensten in 2009 18.500 vaststellin-

gen gedaan.
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Kennis delen en samenwerken

In 2009 ging ook aandacht naar kennisdeling 

door de deelname aan het Europese Fiscalis-

programma waarbij ambtenaren van de Bel-

gische en de Nederlandse belastingdiensten 

van job wisselden. De administratie werkte 

daarnaast mee aan externe studies zoals de 

studie over de gelijksoortige behandeling van 

belastingplichtigen, rechthebbenden en werk-

gevers bij fi scale en sociale inspectiediensten 

van het Staatssecretariaat voor de coördinatie 

van de Fraudebestrijding.

Tenslotte startten in 2009 projectsgewijs de 

voorbereidingen voor de implementatie van 

de aangepaste, doelgroepgerichte organisa-

tiestructuur (Particulieren, KMO’s, Grote On-

dernemingen).

Om de realisatie van de opgelegde doelstel-

lingen op te kunnen volgen, werd in 2009 ook 

de laatste hand gelegd aan de management-

cockpit.

In 2009 werd bovendien het project STIR-INT 

opgestart dat de uitwisseling van inlichtingen 

met andere lidstaten van de EU moet verge-

makkelijken.

Uitdagingen voor 2010:

• blijven werken aan het optimaliseren van 

de centrale selectie

• doorgaan met investeren in het opdrijven 

van het aantal sectoriële en thematische 

controleacties mét controleaanpak om zo 

de gelijksoortige behandeling te kunnen 

garanderen

• medio 2010 STIR-CO uitrollen over alle 

controlecentra  

Geschillen behandelen

Om meer uniformiteit op het vlak van geschil-

lenbehandeling te bereiken, investeerde de Al-

gemene administratie van de fi scaliteit ook in 

2009 in een upgrade van de ondersteunende 

toepassing (WF Geschillen).

Dienstverlening organiseren

De Algemene administratie van de fi scaliteit 

investeert voortdurend in toepassingen ten 

dienste van de burger-belastingplichtige, de 

mandataris ...

Bovendien staan onze ambtenaren klaar om 

de belastingplichtigen bij te staan bij het ver-

vullen van hun fi scale verplichtingen.

Het is de bedoeling de dienstverleningsactivi-

teiten zoveel mogelijk toe te vertrouwen aan 

de frontoffi  ces zoals die sinds 2009 in de FIN-

TO (Brussel) werden geïnstalleerd.

Ter illustratie: in 2009 werden door de mede-

werkers van de AAFisc 965.116 aangiften van 

burgers ingevuld.

Met My Minfi n beschikt de burger over een 

portaal dat hem toegang verleent tot verschil-

lende toepassingen, informatie en persoonlij-

ke documenten. Met ingang van 2009 werden 

ook de fi scale balans en de slapende tegoeden 

aan My Minfi n toegevoegd.

In 2009, werden 41,5% van het totale 

aantal aangiften PB via Tax-on-web 

elektronisch ingediend. Dat betekent 

2.499.465 aangiften: 

- Tax-on-web Burger: 684.667 

 aangiften 

-  Tax-on-web Mandataris: 849.682 

aangiften 

-   Tax-on-web Ambtenaar: 965.116 aan-

giften



41

De algemene administratie van Douane & Accijnzen ziet toe op het internationale handels-

verkeer.  Ze draagt bij tot een eerlijke en open handel. Ze waakt erover dat de internationale 

handelsstromen zowel voor burgers als voor bedrijven blijven voldoen aan de economische 

afspraken en de nodige vereisten op het vlak van veiligheid (volksgezondheid, milieu …). Ze 

bestrijdt illegale handel, illegale trafi eken en terrorisme. Zo beschermt de douaneautoriteit de 

Europese markt en versterkt ze het concurrentievermogen van onze ondernemingen. 

 
Douane & Accijnzen

Douane en Accijnzen bevindt zich te midden van een oceaan aan voorbereidingen. Aan de hand van 

volgende data komt u te weten waartoe dat zal dienen.

Vijf belangrijke douanedata

Heden en verleden

1 januari 1993: De Europese binnengrenzen worden afgeschaft. Douane & Accijnzen verliest 80% 

van het werkvolume. Het medewerkersbestand krimpt in van 6.500 naar 4.500 mensen. Onder-

tussen neemt de wereldhandel toe. Het werkvolume stijgt, het personeelsaantal doet dat niet. Con-

tinu investeren in automatisering is meer dan ooit aan de orde.

11 september 2001: Onder druk van Amerika moet de controle op de buitengrenzen op het vlak van 

de ‘security and safety’ van goederen verbeteren. Het werkterrein van Douane & Accijnzen breidt 

zich uit naar de hele logistieke keten. De dienst wordt ‘poortwachter van de interne markt’ op het 

vlak van openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu. Internationale communicatie en een ge-

fundeerde risicoanalyse dringen zich op.

1 december 2009: Het verdrag van Lissabon fusioneert drie pijlers: de Douane-unie, Binnenlandse 

Zaken & het Veiligheidsbeleid en Politie & Justitie. Alle pijlers worden Europese competenties. De 

volledige manier van werken moet veranderen.

Een blik vooruit

1 juli 2013: Het gemoderniseerd Communautair Douanewetboek treedt in werking. Men evolueert 

naar een groot Europees douanenetwerk. Eén elektronische aangifte wordt de regel. De douane-

systemen zullen gelden voor alle 27 Europese lidstaten.

2020: De ‘swift of customs’ of de uitbouw van een wereldwijd elektronisch netwerk met 178 lan-

den, het wereldwijd regelen van transacties tussen douanes. De douaneaangifte wordt uniform 

voor alle lidstaten en wordt via één platform aangeboden.

Belangrijk in



42

keer en de productie/handel van accijnsgoede-

ren. Binnen het forum wordt overleg gepleegd 

over bijvoorbeeld het verminderen van bepaalde 

kosten en het verbeteren van de samenwerking. 

Dat overleg moet de dienstverlening verbeteren 

en de legale handel stimuleren. 

De heroriëntatie omvat een onderscheid tussen 

langetermijnstrategie (policy group), onderzoek 

en ontwikkeling na beleidsbeslissingen (R&D) en 

directieoverschrijdende, dagdagelijkse proble-

men (Operations Management). 

• overleg: International Chambre of Commer-

ce (ICC) 

De bedoeling van het ICC is het verzamelen van 

middelen om namaak tegen te gaan. In 2009 

werden de voorbereidingen getroff en voor het 

oprichten van een stichting die zich vanaf 2010 

zal bezig houden met onder meer fondsenwer-

ving en voorlichtingscampagnes. 

Beeld campagne 2009

• gemeenschappelijke innovatieprojecten

• netwerk van douaneattachés

• informatiesessies voor het bedrijfsleven

In 2009 organiseerde Douane en Accijnzen twee 

informatiesessies  voor het bedrijfsleven in Ant-

werpen en in Brussel respectievelijk voor bedrij-

ven actief in de logistieke ketens van de Vlaamse 

havens en voor luchthavengebonden bedrijven. 

Die bedrijven kwamen zo meer te weten over de 

(toekomstige) veranderingen in douane- en ac-

cijnsmateries. Voor herhaling vatbaar!

Elektronische en andere accijnzen

De grote evolutie op het vlak van accijnzen is dat 

zij meer en meer elektronisch worden beheerd. 

Aan dat proces wordt de laatste hand gelegd, de 

laatste accijnzen vervoegen de rangen. 

Een andere evolutie is het belang van duurzame 

ontwikkeling. Nieuwe richtlijnen hierover zijn in 

de maak. Het is aan Douane & Accijnzen om zijn 

niet te onderschatten aandeel in dat ecologische 

verhaal in goede banen te leiden.

Andere manier van werken

Een betere controle van de buitengrenzen, een 

uitbreiding van de activiteiten naar de volledige 

logistieke keten en een ruimere defi nitie van ‘vei-

ligheid’ impliceert een andere manier van wer-

ken. De ultieme doelen zijn de opzet van Secu-

red Trade Lanes of ‘veilige’ logistieke ketens en 

de realisatie van een Europees douanenetwerk. 

Enkele concrete middelen zijn:

• AEO status

De Authorized Econmic Operator of geautori-

seerde marktdeelnemer is een statuut dat aan 

iedere marktdeelnemer wordt toegekend, als 

die voldoet aan welbepaalde vereisten op het 

vlak van controlesystemen, fi nanciële solvabi-

liteit en veiligheidsnormen. Een gecertifi ceerd 

bedrijf kan in de volledige EU als betrouwbaar 

beschouwd worden en komt bijgevolg in aan-

merking voor voordelen.

• ‘one stop shop’ of ‘single-window’

Als ‘poortwachter’ werkt Douane & Accijnzen 

samen met andere overheidsdiensten voor het 

vaststellen en behandelen van overtredingen en 

het uitwisselen van informatie. De dienst heeft 

de ambitie het informatieknooppunt te worden 

van alle grensoverschrijdend goederenverkeer. 

In 2009 openden twee inspectieposten: Antwer-

pen en Zeebrugge.

Goede dienstverlening, goed voor de economie

De werkzaamheden van Douane & Accijnzen 

mogen de legale handel niet hinderen. De Euro-

pees bepaalde missie stelt: een minimum opont-

houd voor de logistieke keten. Want een vlotte 

en kostenverlagende douanedienst is aantrek-

kelijk voor goederenstromen en zo, goed voor 

de economie. Een goede dienstverlening, het 

faciliteren van de legale handel, gebeurt onder 

meer via:

• operationele doelstellingen 

• overleg: Nationaal Forum 

In het - in 2009 geheroriënteerd - Nationaal 

Forum zetelen alle vertegenwoordigers van de 

handel en de overheidsdiensten die betrokken 

zijn bij het grensoverschrijdend goederenver-
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De algemene administratie Inning & Invorde-

ring staat in voor een juiste en snelle inning 

van de belastingen. Wanneer nodig, vordert 

ze schulden in. Het kan gaan om schulden af-

komstig van de verschillende soorten belas-

ting: verkeersbelasting, personenbelasting, 

btw … 

Niet invorderbare schulden spoort de admini-

stratie op aan de hand van solvabiliteitsana-

lyses. 

De centrale diensten nemen de geautomati-

seerde invorderingstaken van alle belastin-

gen voor hun rekening. Het innen en invorde-

ren zelf gebeurt door de ontvangkantoren. De 

gewestelijke directies houden zich bezig met 

de controletaken op de invordering.

Nieuw in het organigram is het opdelen van 

de inning en de invorderingsactiviteiten. In-

vorderen wordt een specifi ek vak waarbij de 

invorderingsdiensten van Directe belastingen 

en btw samensmelten. 

Inning & Invordering

Automatiseringsprojecten

Door de spontane betalingen automatisch te 

verwerken, komt ruimte vrij voor de mede-

werkers om zich toe te spitsen op het invorde-

ringswerk. Enkele automatiseringsprojecten 

stonden duidelijk op de agenda in 2009.

• STIMER

STIMER is een globaal systeem om de inning 

en de invordering van alle belastingen volgens 

een geharmoniseerde en gestroomlijnde ma-

nier te laten verlopen. Doel is te komen tot een 

systeem volgens het principe van de ‘enige 

ontvanger’: één invorderingsdienst voor een 

bepaald ambtsgebied die instaat voor de in-

vordering van alle schulden die een belasting-

plichtige heeft aan de hand van één enkele ad-

ministratieve akte voor alle belastingen.

STIMER is gestart in 2007 en loopt over vijf 

jaar tot 2012 - 2013. De eerste drie modules 

die ontwikkeld worden, zijn:

 

- roerende voorheffi  ng

-  voorafbetalingen 

- beslagen en overdrachten van schuldvor-

deringen

Belangrijk in
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Een nieuwe structuur

• OPERA

Het nieuwe organigram OPERAtionaliseren. 

Dat houdt ook voor de Algemene administra-

tie inning & invordering een pak veranderin-

gen in. Er komt een nieuwe structuur met 14 

regionale invorderingscentra (de invordering 

van alle belastingen), één inningscentrum (het 

verwerken en behandelen van alle spontane 

betalingen, nationaal en voor alle belastin-

gen) en een speciaal invorderingscentrum (de 

invordering van bijdrage voor liquiditeitsven-

nootschappen, niet-inwonende belasting-

schuldigen, internationale invorderingsbij-

stand). Dit centrum wordt later ook bevoegd 

voor de invordering van de aanslagen die 

gevestigd zijn door de Strijd tegen de fi scale 

fraude en de Grote ondernemingen.. 

Met succes invorderen

De fi nanciële crisis trok in 2009 duidelijk zijn 

sporen in de Belgische economie. Die laatste 

viel terug met drie percent. De werkloosheid 

nam gevoelig toe. Ondanks deze recessie 

slaagde de Algemene administratie inning en 

invordering erin de achterstand in de schuld-

vorderingen te verkleinen. Wat de opeisbare 

schulden betreft bijvoorbeeld, stond 2009 

voor een inhaalbeweging in de achterstand 

van bijna vier percent. Een mooi resultaat, be-

haald dankzij het volgen van een goed uitge-

kiende strategie. 

Zo lag de focus op het invorderen van recente 

schulden. Elk ontvangkantoor kreeg als doel 

het dynamisch invorderingspercentage te ha-

len van het kantoor met het beste resultaat  

binnen zijn ambtsgebied. 

De Algemene administratie inning en invor-

dering nam telefonisch contact op met be-

lastingplichtigen in het kader van de bedrijfs-

voorheffi  ng en de btw. Die strategie maakt 

deel uit van een globale methode om hen te 

overtuigen vrijwillig te betalen en om hen te 

helpen in de toekomst vrijwillig aan hun fi scale 

plichten te voldoen. Telefoneren is een snelle 

manier om in te grijpen wanneer niet betaald 

wordt. 

Van die drie modules is de laatste volledig ont-

wikkeld en operationeel. De twee overige mo-

dules bevinden zich in een staat van voorbe-

reiding en ontwikkeling. De modules roerende 

voorheffi  ng en voorafbetalingen zouden in de 

loop van 2011 in productie moeten gaan.

In een verdere toekomst komen ook de ven-

nootschapsbelasting, de personenbelasting 

de belasting op de niet-inwoners en de rechts-

personenbelasting in STIMER  aan bod. 

STIMER is van cruciaal belang voor onze or-

ganisatie omdat via dit systeem de inning van 

alle belastingen volgens geharmoniseerde 

procedures kan verlopen.

• Zacheus

Zacheus is een webapplicatie die wordt ont-

wikkeld om de samenwerking tussen de FOD 

Financiën (fi scale en niet-fi scale invordering 

en de stafdienst ICT) en de sociale zekerheid 

(Kruispuntbank van Sociale zekerheid) te be-

vorderen. 

De inproductiestelling van deze toepassing zal 

ervoor zorgen dat de operationele diensten 

van de Invordering bij de behandeling van een 

individueel dossier de identiteit van de laatste 

werkgever en het bedrag van het vakantiegeld 

zullen kunnen raadplegen.

Die raadplegingen hebben een vereenvoudig-

de beslagprocedure bij onbetaalde belasting-

schulden als einddoel.

Het project is in volle ontwikkeling. Technische 

vooruitgang gaat daarbij hand in hand met 

overleg met de Kruispuntbank en de Sociale 

zekerheid. In 2009 is er een akkoord bereikt 

over het principe van de toegang en de uit-

wisseling van gegevens. Vandaag zijn de ICT-

diensten van de FOD Financiën en de Kruis-

puntbank bezig met de technische uitwerking 

van het systeem.
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Op basis van de programmawet van 22 de-

cember 2008 op de balans van schulden en 

tegoeden en dankzij de ontwikkeling van één 

nieuwe geïntegreerde informaticatool, speelt 

in 2009 de compensatie van schulden door 

tegoeden een belangrijke rol in de recupera-

tie van de schulden. De bedragen van niet-be-

twiste schulden en tegoeden afkomstig van 

alle diensten van de FOD Financiën worden 

eerst naast elkaar gelegd en intern afgere-

kend. Sinds 2009 werken ook Douane en Ac-

cijnzen, Patrimoniumdocumentatie en The-

saurie hieraan mee. 

Tenslotte boekte de dienst ook succes met de 

gerichte invorderingsacties ten aanzien van 

belastingplichtigen die zich onttrokken aan 

hun fi scale verplichtingen of probeerden hun 

insolvabiliteit te organiseren. 

Betalingsuitstel voor bedrijven in crisis

Om bedrijven fi nanciële ademruimte te geven 

te midden van het ongunstige economische 

klimaat, lanceerde de regering een herstel-

plan en verschillende maatregelen om liquidi-

teitsproblemen binnen de ondernemingen te 

beperken. 

Bedrijven genoten van een betalingsuitstel 

voor de btw en de bedrijfsvoorheffi  ng zonder 

enige sanctie. De rente over de achterstallige 

betalingen werd bovendien sterk verlaagd. 

Belasting op automatische ontspanningstoe-

stellen en spelen en weddenschappen: een 

Waalse bevoegdheid vanaf 2009

De belastingdienst op automatische ontspan-

ningstoestellen en op spelen en wedden-

schappen is, in uitvoering van het program-

madecreet van 18 december 2008, een Waalse 

bevoegdheid geworden. In 2009 maakten 18 

medewerkers van Inning en Invordering zich 

klaar om op 1 januari 2010 mee de overstap 

naar het Waalse gewest te zetten. 

  

De ERR

In het kader van het nieuwe organigram is in 

2009 in Brussel de ERR, ‘équipe de recherche 

en matière de recouvrement’ of het opspo-

ringteam voor invordering, opgericht en is de 

basis gelegd voor een operationele cel voor 

het beheer van de inning van de belastingen in 

de toekomstige regionale invorderingscentra.

Het opsporingsteam verzamelt informatie 

voor de invorderingsdienst of maakt en solva-

biliteitsanalyse op basis van verschillende in-

terne en externe gegevens en een bezoek ter 

plaatse of bij derden. Het team giet haar be-

vindingen in een standaardrapport met enkele 

aanbevelingen rond de te nemen acties voor 

de invorderingsdienst.

De fi scale schulden waarvoor de ERR tussen-

komt, worden geselecteerd op basis van het 

telefonisch debiteurenbeheer of op aangeven 

van een dienstchef van invordering. 

Het team is actief sedert juni 2009.
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Vernieuwing van de werkmethoden

Een geïntegreerde antifraudestrategie impli-

ceert in de eerste plaats de selectie van zaken 

en sectoren die met aandacht en op het juiste 

moment moeten worden onderzocht. Boven-

dien vereist de rechtszekerheid een bestu-

deerde en uniforme aanpak in alle diensten.

Daarom heeft de AFF twee werkgroepen op-

gericht.

Beter selecteren

De eerste werkgroep focust zich op de opti-

malisering van het inputbeheer van concrete 

inlichtingen zodat een betere selectie kan 

worden gemaakt. De informatie kan van ver-

schillende bronnen komen: het buitenland, het 

gerecht, klachten, interne vaststellingen … 

Er werden drie proefteams opgericht om de 

verschillende vooropgestelde concepten te 

testen en te evalueren.

Geleidelijk aan is er dus sprake van een effi  -

ciënt beheer en een voorafgaande risicoana-

lyse die het ontstaan van fraudemechanismen 

moeten indijken. 

Beter behandelen

Een tweede werkgroep bereidt de kante-

ling van de gewestelijke directies voor door 

nieuwe werkmethodes te implementeren die 

garant staan voor goed uitgevoed werk. De 

taxaties moeten inderdaad goed voorbereid 

en uitgevoerd zijn. Bovendien moeten ze vrij 

zijn van procedurefouten en onmiddellijk wor-

den toegespitst op de gerechtelijke en invor-

deringsaspecten.

 

Onze gewestelijke directies zullen in de toe-

komst op een gelijklopende manier gestructu-

reerd zijn en dezelfde werkmethodes toepas-

sen. De centrale diensten zullen instaan voor 

de coördinatie.

Strijd tegen de fi scale fraude

De Algemene administratie van de strijd te-

gen de fi scale fraude richt zich op de groot-

schalige en georganiseerde fraude. Die is ge-

kenmerkt door het gebruik van ingewikkelde 

mechanismen en internationale structuren. 

De aanpak van de vroegere BBI is zowel pre-

ventief als repressief. De administratie werkt 

nauw samen met andere nationale partners 

(politie, gerecht, de witwascel …) maar ook 

haar internationaal netwerk speelt een cru-

ciale rol (buitenlandse fi scale besturen, OLAF, 

TAXUD …)  

In 2009 viert de Bijzondere Belastingsinspec-

tie (BBI) of de Strijd tegen de fi scale fraude 

(AFF) zijn 30ste verjaardag.

Zo zorgden ook in 2009 de verschillende sa-

menwerkingsakkoorden die gesloten werden 

met gepriviligeerde partners ervoor dat de 

BBI haar veelheid aan taken kon volbrengen. 

Een geïntegreerde aanpak en een effi  ciënte 

selectie van de te onderzoeken zaken en sec-

toren  karakteriseren de onderzoeken van de 

BBI vandaag. Met het oog op de vergrijzing 

binnen het medewerkersbestand werden de 

nodige maatregelen getroff en om de bestaan-

de kennis en expertise  over te dragen aan de 

nieuwe generatie 

Belangrijk in



47

Nationale plannen

Het spreekt voor zich dat de Strijd tegen de 

fi scale fraude actief deelneemt aan de geïn-

tegreerde, interdepartementale actieplannen 

Devlies en Clerfayt. 

De wetgeving doet mee

Op voorstel van de Algemene administratie 

van de strijd tegen de fi scale fraude en op aan-

zetten van verschillende supranationale in-

stanties werd de wetgeving aangepast (linken 

van bankinlichtingen, belastingparadijzen …) 

Overzicht aantal behandelde dossiers in 2007-

2009

Sedert 2007 is het aantal afgehandelde dos-

siers in de inkomstenbelastingen vrijwel sta-

biel gebleven (ongeveer 640) met een lichte 

stijging van het aantal dossiers m.b.t. vennoot-

schappen.

Er werden in 2009 1.535 aangiften geverifi eerd 

(706 inzake BNP, 829 inzake VENB). Dat is een 

duidelijke stijging t.o.v. de twee voorgaande 

jaren (1.169 in 2007 en 1.456 in 2008).

Sedert een aantal jaren worden de on-

derzoekingen door de BBI gekenmerkt 

door een multidisciplinaire aanpak (in-

komstenbelastingen, btw, D&A) en een 

nauwe samenwerking met andere dien-

sten (uitwisseling van inlichtingen met buiten-

landse fi scale administraties, inzage van ge-

rechtsdossiers, samenwerking met de sociale 

inspecties …), maar ook door een strategische 

aanpak per zaak die tegelijk meerdere dos-

siers bevat.

Voor een twaalftal zaken bezorgde de BBI een 

volumineus pak informatie aan fi scale partner-

administraties.

Omschrijving     2007 2008 2009

Inkomstenbelastingen:   

- natuurlijke personen    329 272 272

- vennootschappen    310 366 376

Subtotaal     639 638 648

Btw:   

- natuurlijke personen    54 39 63

- vennootschappen    281 372 340

Subtotaal     335 411 403

TOTAAL      974 1049 1051

Aantal machtigingen tot bankonderzoeken

- inkomstenbelastingen    0 10 0

- btw      47 76 86

- registratie- en successierechten   0 0 0
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- de installatie van een front- en een back-

offi  ce 

De frontoffi  ce van de Patrimoniumdocumen-

tatie verwerkt voornamelijk aanvragen om 

kadastrale uittreksels. Het diensthoofd ziet 

toe op de kwaliteit van de dienstverlening. Een 

geïnformatiseerde toepassing geeft hem per-

manent een overzicht van het aantal wachten-

de klanten en de gemiddelde verwerkingstijd 

van een aanvraag.

In de backoffi  ce worden al de aanvragen om 

kadastrale uittreksels die schriftelijk of elek-

tronisch binnenkomen, behandeld. Deze dienst 

behandelt ook alle telefonische oproepen over 

de afl evering van de kadastrale uittreksels en 

de hieruit voortvloeiende klachten.

- de ontwikkeling van ‘Real Estate Key’, voor 

de schatting van kantoorgebouwen 

Dit programma biedt niet alleen de mogelijk-

heid om het kadastraal inkomen vast te stel-

len maar stelt vooral een identiteitskaart op 

van het onroerend goed met foto’s en met 

de sleutelparameters die de verschillende 

waarden kunnen beinvloeden: de huur- en 

Patrimoniumdocumentatie

Inning voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De Patrimoniumdocumentatie int een aantal 

belastingen, waarvan een belangrijk deel, de 

gewestbelastingen, niet voor de federale staat 

bestemd zijn. Zo wordt 98% van de registra-

tierechten en zelfs 100% van de successie-

rechten geïnd ten bate van de gewesten. Op 

het einde van de maand die volgt op de maand 

van de inning wordt het geld overgemaakt aan 

het Vlaams, het Brussels en het Waals Gewest. 

In 2009 leverden die 2 belastingen 5.400 mil-

joen euro op. 

Bru-cells van het Kadaster samen in het nieu-

we FINTO-gebouw

Bru-cells staat voor het onderbrengen van alle 

kadastercontroles en de gewestelijke directie 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het 

nieuwe FINTO-gebouw (Finance Tower) op 1 

juni 2009. Dat was meteen het startsein om 

bepaalde doelstellingen van de Coperfi nher-

vorming concreet gestalte te geven op het 

vlak van werkorganisatie en -methodes. Het 

werk wordt vanaf nu georganiseerd volgens 

de taakinhoud in drie cellen: ‘Documenten-

stroom en Mutaties- Cadmap’, ‘Bezwaren’ en 

‘Schattingen’.

De algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie verzekert de inning van de suc-

cessie- en registratierechten en bepaalt het kadastraal inkomen. Daarnaast verzamelt en be-

heert ze alle eigendomsinformatie. Hierdoor garandeert ze rechtszekerheid bij de juridische 

omloop van onroerende goederen. De administratie verleent assistentie bij de uitvoering van 

rechterlijke beslissingen. 

Belangrijk in
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Dienst voor alimentatievorderingen

De Dienst voor alimentatievorderingen, kortweg 

DAVO, werd opgericht om onbetaalde alimenta-

tievorderingen in te vorderen en zo voorschot-

ten op het onderhoudsgeld te kunnen uitbetalen 

aan de burgers die daar recht op hebben.

Vijf jaar na de start van deze nieuwe dienst kan 

de DAVO er prat op gaan bemand te zijn met 

onderlegde onderhandelaars met een solide ba-

siskennis. 

De evolutie van het aantal dossiers, het aantal 

aanvragen tot tussenkomst en het aantal invor-

deringen blijft in 2009 een stijgende lijn volgen. 

DAVO nam een belangrijk aantal teruggaven 

van belastingen en btw in beslag door gebruik 

te maken van het systeem van compensatie 

van schulden en schuldvorderingen. De DAVO 

behandelt nu meer dan 21.000 dossiers. Eind 

2009 bedroeg het totaal van het in te vorderen 

bedrag voor het onderhoudsgeld een kleine 200 

miljoen euro.   

Finshop : de winkel van de staat

Bepaalde domeinkantoren zijn uitsluitend be-

voegd voor de verkoop van aangeslagen roe-

rende goederen en voor de verkoop, de uitleen, 

de vernietiging of de recyclage van in onbruik 

geraakte roerende goederen die aan de ver-

schillende overheidsdiensten toebehoorden. 

Dat was bijvoorbeeld het geval voor het vroe-

gere Domeinkantoor van Brussel III.

De lokalen daar waren verouderd, de infrastruc-

tuur was ontoereikend en de informatisering 

was beperkt. En dus verhuisde het domeinkan-

toor in november 2009 naar een nieuw gebouw 

in de Tweedekkerstraat 126 in Haren.

De nieuwe site beschikt niet enkel over grote 

opslagruimten, een ruime verkoopzaal en een 

winkel voor detailverkoop, ze staat ook onder 

permanente camerabewaking. De kantoren, die  

midden in het groen liggen, bieden een aange-

name werkomgeving en maken een beter klan-

tenonthaal mogelijk. De winkel is elke woensdag 

open van 8u30 tot 17u30 zonder onderbreking. 

Alles wat kandidaat-kopers moeten weten over 

de openbare verkopen en de verkopen onder 

gesloten bieding is terug te vinden op de web-

site www.fi nshop.belgium.be.

 

verkoopwaarde, de constructie- en renovatie-

kost ... De parameters zijn duidelijk omschreven 

en op eenzelfde wijze voor alle onroerende goe-

deren toegepast.

Het programma ‘Real Estate Key’ is sinds fe-

bruari 2009 volledig operationeel voor de kan-

toorgebouwen te Brussel. De uitbreiding van de 

toepassing naar de schatting van vele andere 

categorieën van onroerende goederen zoals ad-

ministratieve gebouwen, hotels en rusthuizen, is 

in ontwikkeling.

Locostat, voor ambtenaar en burger

Er is een specifi ek programma ontwikkeld voor 

een optimale, uniforme en snelle uitvoering van 

de schattingsoperaties die in het kader van de 

vaststelling en de controle van de verkoopwaar-

de van onroerende goederen moeten worden 

verricht: het programma LocoStat.

Door gegevens te gebruiken die uit verschillende 

gegevensbanken met vergelijkingspunten zijn 

overgenomen, biedt dit programma een perfor-

mant opzoeksysteem om het evaluatiedossier 

maximaal te documenteren. 

Een belastingplichtige die wordt geconfron-

teerd met een tekortschatting krijgt voortaan 

een objectief gemotiveerd, duidelijk en precies 

overzicht van de vergelijkingspunten waarop de 

ambtenaar zich heeft gebaseerd.

PATRIS, de gegevensbank

Omdat het Kadaster, de Registratie en de Hypo-

theken afzonderlijke sectoren waren, werden

dezelfde gegevens meermaals verwerkt en op-

geslagen in verschillende gegevensbanken. Het

systeem voor geïntegreerde verwerking STIPAD 

zal de verwerking van die gegevens beperken 

tot één enkele verrichting en ze bewaren in de 

unieke gegevensbank PATRIS.

Om de werking van al de toekomstige diensten 

van de administratie Rechtszekerheid uit te tes-

ten, namen drie kantoren (Brussel, Charleroi en 

Mechelen) deel aan het pilootproject dat in ok-

tober 2009 van start is gegaan.
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De staatsschuld

Ondanks een lichte heropleving van de econo-

mie in het tweede semester van het jaar, werd 

2009 gekenmerkt door een negatieve groei. 

Ook de overheidsfi nanciën hadden te lijden 

onder de crisis. Het overheidstekort liep op tot 

6% van het bbp, wat zich vertaalde in een da-

ling van de inkomsten en een stijging van de 

primaire uitgaven (de uitgaven met uitzonde-

ring van de interestlasten). De schuldratio van 

ons land, die al verslechterd was als gevolg van 

de fi nanciële crisis in 2008, is in 2009 nog toe-

genomen en steeg van 89,80% naar 96,70% 

van het bbp. Via het stabiliteitsprogramma 

2009-2012 wil de Belgische overheid tegen 

2012 het tekort wegwerken en vanaf 2012 de 

schuldratio opnieuw afbouwen.

De lage rentevoeten en de continue daling van 

de gewogen gemiddelde rente op de federale 

staatsschuld (van 4,30% in 2008 naar 3,68% 

in 2009), had tot gevolg dat de interestlasten 

op de schuld in relatieve termen in 2009 ge-

daald zijn van 3,80% naar 3,70% van het bbp.

Ondanks dit moeilijke fi nanciële klimaat slaag-

Thesaurie (de Belgische schatkist)

De algemene administratie van de Thesaurie 

heeft een historische kernopdracht: het be-

heer van de Belgische schatkist. De Thesaurie 

verzekert het evenwicht tussen inkomsten en 

uitgaven door tekorten weg te werken met 

bijkomende middelen of door overschotten te 

laten renderen. Deze historische opdracht is 

in de loop der jaren sterk geëvolueerd en uit-

gebreid. De Thesaurie treedt vandaag steeds 

meer op als dienstverlener en facilitator tus-

sen overheidsdiensten en andere instellingen, 

ook op internationaal niveau. 

De dienst Betalingen, de vroegere Centrale 

Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU), staat in 

voor de berekening en de uitbetaling van de 

wedden, de kinderbijslag en de pensioenen 

van het overheidspersoneel. 

Belangrijk in
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de de Thesaurie er toch in de nodige middelen 

bijeen te brengen om aan de fi nancieringsbe-

hoeften te voldoen. 

Internationale en Europese fi nanciële aangele-

genheden (IEFA)

Voor fi nanciële aspecten is IEFA het aanspreek-

punt van België voor de internationale fi nanciële 

instellingen en de Europese Unie. IEFA onder-

houdt ook de bilaterale fi nanciële betrekkingen 

met het buitenland. IEFA:

• werkt standpunten uit die aan de minister 

van Financiën worden voorgelegd inzake in-

ternationale fi nanciële aangelegenheden

• zet de beslissingen van de Belgische over-

heid om in praktische besluiten

• behartigt de belangen van ons land op inter-

nationale vergaderingen.

Enkele concrete voorbeelden? IEFA vertegen-

woordigt ons land in de Ecofi nraden, zet Euro-

pese richtlijnen om, staat in voor de doorstor-

ting van de fi nanciële middelen aan de Europese 

Commissie, beheert de fi nanciële embargo’s die 

door de Verenigde Naties worden opgelegd, is 

verantwoordelijk voor de fi nanciële hulpverle-

ning aan derde landen en voor de onderhande-

lingen aangaande schuldverlichting  …

  

De Deposito-en Consignatiekas

De Deposito-en Consignatiekas staat in voor de 

ontvangst, de bewaring  en de teruggave aan 

de rechthebbenden van deposito’s in geld en in 

eff ecten. Die deposito’s kunnen wettelijk, regle-

mentair, gerechtelijk of administratief opgelegd 

zijn of vrijwillig neergelegd worden.

In 2009 stonden er twee extra belangrijke pro-

jecten op haar programma: een rond het Be-

schermingsfonds en een rond de Slapende te-

goeden.

Het Beschermingsfonds

De Deposito-en Consignatiekas staat in voor 

het dagelijks fi nancieel beheer van het Bijzon-

der Beschermingsfonds voor Deposito’s en Le-

vensverzekeringen. Het fonds berekent en int  

de bijdrage van de fi nanciële instellingen en de 

aangesloten verzekeringsondernemingen. Het 

zorgt ook voor de communicatie met het pu-

bliek.

De beroering op de fi nanciële markten bracht 

de depositobescherming in 2009 weer op het 

voorplan bij de nationale en internationale au-

toriteiten. Het Beschermingsfonds werkte mee 

aan de diverse besprekingen en onderzoeken 

over de bescherming van deposanten en beleg-

gers en volgde de voorbereiding en de uitwer-

king van nieuwe regelgeving op.

In 2009 was het niet nodig een tegemoetko-

mingsprocedure op te starten. Daardoor kon een 

positief resultaat van 76,7 miljoen euro worden 

geboekt. Zoals vorige jaren werd dit resultaat 

integraal toegevoegd aan de Interventiereserve, 

die alle actiemiddelen van het Beschermings-

fonds bevat. Die Reserve nam dan ook toe van 

802,7 miljoen tot 879,4 miljoen euro. 

De programmawet van 23 december 2009 

voert met ingang van 2011 een aantal maatrege-

len in die gevolgen zullen hebben op de werking 

en de fi nanciering van beschermingsregeling in 

ons land. Deze wet herbevestigt wel de beslis-

sing van de Belgische Regering van 2008 om het 

beschermingsniveau tot 100.000 euro te verho-

gen.

Moet u wakker liggen van uw slapende tegoe-

den?

Toch niet. Slapende tegoeden zijn rekeningen bij 

banken of verzekeringsmaatschappijen waarop 

gedurende minstens 5 jaar geen verrichting 

meer is gebeurd en waarvoor er in die tijd ook 

geen contact meer is geweest tussen de houder 

(of de rechthebbende) en de instelling. De wet 

van 24 juli 2008 bepaalt dat fi nanciële instel-

lingen en verzekeringsondernemingen actief 

op zoek moeten gaan naar rechthebbenden op 

slapende tegoeden. Vinden zij die niet, dan moe-

ten zij de tegoeden binnen een bepaalde termijn 

overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. 

Deze dienst beheert de slapende tegoeden en 

betaalt ze onder bepaalde voorwaarden uit. 
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Ook de productie van de munten waar wij da-

gelijks mee betalen, stond niet stil. 

In 2009 ging het om: 

• 9,5 miljoen stukken van twee euro

• 7,5 miljoen stukken van een euro

• 12,5 miljoen stukken van vijftig cent 

• 20 miljoen stukken van tien cent 

• 20 miljoen van twee cent 

• 1,75 miljoen van een cent. 

De dienst Betalingen - Wedden  

De dienst Betalingen - Wedden berekent en 

betaalt wedden, toelagen, uitzonderlijke pres-

taties, vakantiegeld en eindejaarstoelage van 

zowel statutaire als contractuele personeels-

leden van de verschillende overheidsdiensten. 

Hij zorgt er voor dat alle fi scale en sociale ver-

plichtingen zoals de bedrijfsvoorheffi  ng en 

de verschillende sociale zekerheidsbijdragen 

nagekomen worden. De dienst informeert de 

begunstigden via wedde- en betalingsfi ches 

en de jaarlijkse loonfi che (fi che 281.10). De 

basisgegevens nodig voor de berekening van 

de betalingen, komen van de personeelsdien-

sten van de verschillende overheidsdiensten. 

De dienst betaalt ook de federale ministers en 

staatssecretarissen en de leden van hun stra-

tegische beleidscellen. 

De dienst Betalingen - Kinderbijslagfonds

Een centraal beheer van de kinderbijslagdos-

siers zorgt voor een betere dienstverlening. 

Het Kinderbijslagfonds beheert in 2009 onge-

veer 14.000 dossiers die voordien in handen 

waren van de personeelsdiensten van de FOD 

Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke 

Integratie en andere federale publieke instel-

lingen.

Bovendien verzekert de dienst de uitbetaling 

van de kinderbijslag aan ongeveer 22.000 

begunstigden, samen goed voor bijna 37.000 

kinderen. 

Het Kinderbijslagfonds bezorgt het kadaster 

van de kinderbijslag (CADAF) dagelijks bijge-

werkte gegevens over de kinderbijslagdos-

siers die ze beheert.

In 2009 werd een nieuwe informaticatoepas-

sing voor de overdracht van de activa en de 

bijhorende gegevens door de banken ontwik-

keld en uitgetest. Het publiek kan vanaf 2010 

het dynamisch register van de slapende reke-

ningen raadplegen.

Vanaf december 2009 startte de  overdracht 

van de rekeningen en kluizen. Voor de verze-

keringen worden de eerste overdrachten pas 

verwacht in 2010. 

De Koninklijke Munt

Het slaan van munten is een koninklijk voor-

recht dat wordt uitgeoefend door de Konink-

lijke Munt van België. Die slaat alle offi  ciële 

muntstukken die door de Nationale Bank van 

België verdeeld worden.

In 2009 werden twee muntslagen georgani-

seerd:  

- één door de koning en de koningin  

- één door Eddy Merckx (peter van de Da-

miaanactie) naar aanleiding van de uitgave 

van het 20 euro stuk van Pater Damiaan. 

Die muntslagen werden bijgewoond door de 

pers. 

Een overzicht van de commerciële munten uit 

2009:

- 50 euro goudstuk , thema: Erasmus: 500 

jaar Lof der zotheid (3.000 stuks verkocht) 

- 10 euro  zilverstuk, thema: Erasmus: 500 

jaar Lof der zotheid (12.700)  

- 10 euro zilverstuk, thema: Koning Albert 75 

jaar  (6.300) 

- 100 euro goudstuk, thema: 50ste hu-

welijksverjaardag van ons Koningspaar 

(1.600) 

- 20 euro zilverstuk, thema: de heiligverkla-

ring van Pater Damiaan  (6.000) 

- 2 euro stuk, thema: Louis Braille 200 jaar  

(7.500 proofl ike versie, 6.000 FDC versie) 

- 2 euro stuk, thema: 10 jaar Economische 

en Monetaire Unie in Europa (6.000 stuks 

proofl ike versie, 4800 FDC versie) 

- 12,50 euro goudstuk, thema: Leopold III 

(4.000) 

- FDC set (8 muntenset) 25.000
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Omgekeerd ontvangt de dienst op hetzelf-

de ritme certifi caten met betrekking tot de  

rechthebbenden in de dossiers. Hij werkt aan 

een automatische implementatie van die ge-

gevens in zijn kinderbijslagdossiers. 

In 2009 werkte de dienst aan de ontwikkeling 

van een applicatie voor de gegevens afkom-

stig van de netwerken van de sociale zeker-

heid rond deze dossiers.

De dienst Betalingen  - Pensioenen

De dienst Pensioenen betaalt ongeveer 

439.000 maandelijkse pensioenen, 150.000 

oorlogspensioenen en 30.000 arbeidsonge-

vallenrenten ten laste van de openbare Schat-

kist.

De toekenning van het recht op een pensioen 

en/of rente en het beheer van het pensioen-

dossier zelf, zijn bevoegdheden van de Pensi-

oendienst voor de Overheidssector PDOS. De 

rol van de dienst Betalingen beperkt zich tot 

het berekenen en het uitbetalen van het net-

tobedrag van de pensioenen die worden be-

heerd door PDOS.

De dienst Pensioenen had in 2009 te kampen 

met een gebrekkige telefonische bereikbaar-

heid. Dat probleem is met de invoering van 

een Interactive Voice Respons-systeem opge-

lost. Nu behaalt de dienst een beantwoording-

percentage van meer dan 80%.

Dienst Intrestbonifi caties

Een groene lening is een lening die uitsluitend 

dient voor het fi nancieren van energiebespa-

rende uitgaven. De lening geeft recht op twee 

voordelen die de staat verleent: een interest-

korting (interestbonifi catie) van 1,5 %  en een 

belastingvermindering van 40 % op de door 

de kredietnemer gedragen interesten.

De groene lening is een tijdelijke maatregel die 

deel uitmaakt van de economische herstelwet 

van 27 maart 2009. De maatregel is enkel van 

toepassing op de leningovereenkomsten die 

afgesloten werden tussen 1 januari 2009 en 31 

december 2011. 

De eerste aanvragen vanwege de verschil-

lende kredietgevers kwamen eind september 

2009 toe op de dienst interestbonifi caties.

2009 was goed voor 6.739 afgesloten groene 

leningen. De Staat stond in voor een totale  in-

terestkorting van een goede 1.400.000 euro.

Wat zijn energiebesparende 

maatregelen? 

• uitgaven voor de vervanging van oude stookketels 

• uitgaven voor het onderhoud van stookketels 

• uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van 

zonne-energie

• uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie 

in elektrische energie 

• uitgaven voor de plaatsing van alle andere uitrustingen voor de productie van geother-

mische energie 

• uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing 

• uitgaven voor het aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie 

• uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van een centrale 

verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat 

met tijdschakeling 

• uitgaven voor een energieaudit van de woning.
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De FOD Financiën wordt uitgebouwd als een 

‘burgercentrische administratie’. Met de op-

richting van de dienst Multikanaaldienstver-

lening speelt de FOD uitdrukkelijk in op de be-

hoeften en verwachtingen van de burger en 

de onderneming.  

Waarom een dienst Multikanaaldienstverle-

ning? 

Grosso modo kan je de bevolking indelen in 

vier groepen of segmenten:

• Mensen die bereid zijn de wetgeving na te 

leven. 

• Mensen die de wetgeving wel willen nale-

ven, maar die een probleem hebben met 

de complexiteit van hun situatie of van de 

wetgeving.

• Mensen die twijfelen of ze de wetgeving 

wel zouden naleven. Ze berekenen de pak-

kans en de eventuele gevolgen wanneer ze 

de wetgeving niet naleven. 

• Mensen die de wetgeving beslist niet nale-

ven. 

Multikanaaldienstverlening

De eerste twee groepen vormen de meer-

derheid van de bevolking. De FOD wil het hen  

makkelijk maken te voldoen aan hun fi scale 

verplichtingen. Ze moeten zo snel mogelijk 

precies de informatie krijgen die ze nodig heb-

ben. Met de oprichting van de dienst Multika-

naaldienstverlening draagt de FOD ertoe bij dat 

zoveel mogelijk burgers deel gaan uitmaken 

van de eerste twee groepen. Dat is overigens 

de goedkoopste manier om ervoor te zorgen 

dat de wetgeving correct wordt nageleefd.

Voor de twee andere groepen blijft controle en 

fraudebestrijding een noodzaak. 

Een bijkomend voordeel is bovendien dat dos-

sierbeheerders tijd winnen doordat de dienst-

verlening afgesplitst wordt van de kernactivi-

teiten van de FOD. 

‘In de commerciële wereld is het fenomeen goed bekend. Klop je aan bij een dienst naver-

koop omwille van een probleem met je aankoop, dan is de goede werking van die dienst 

sterk bepalend voor je vertrouwen in het merk en voor je toekomstig koopgedrag.

Hetzelfde geldt voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Het belang van de vele 

dagdagelijkse contacten tussen de burger en onze FOD mag niet onderschat worden. Een 

goede dienstverlening (klantenservice) aan burgers en ondernemingen vormt een hoek-

steen voor het vertrouwen in de overheid .’

Voor meer informatie 

Web: www.minfi n.fgov.be

Contactcenter: 0257 257 57 (van 8u tot 17u 

op werkdagen, normaal tarief)

Infocenters:

- Infocenter Finance Tower, 

 Kruidtuinlaan, 50 in 1000 - Brussel

- Infocenter Paleizenstraat, 

 Paleizenstraat 48 in 1030 - Brussel
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Met het oog op een effi  ciënte werking, volgen 

de drie kanalen een hiërarchie. Het eerste te 

raadplegen kanaal is de website, gevolgd door 

het contactcenter en in laatste instantie het 

infocentrum. 

Maar welk kanaal de burger ook raadpleegt, 

de ambitie van de FOD blijft om kwaliteits-

vol (technisch correct en begrijpbaar) te ant-

woorden op een vriendelijke manier binnen 

een korte termijn. 

Ook de ‘fi rst contact resolution’ is uitermate 

belangrijk d.w.z. dat het probleem wordt op-

gelost bij het eerste contact. Het is inderdaad 

niet de bedoeling om mensen verschillende 

keren door te verwijzen. Diegene die de vraag 

krijgt, probeert om onmiddellijk zo veel mo-

gelijk kwaliteitsvolle oplossingen te bieden. 

Doorverwijzingen verhogen de ontevreden-

heid van burgers en zijn daarenboven duur 

omdat ze bijkomende contacten vergen. 

De website

Op zoek naar fi scale informatie? Dan is het de 

bedoeling eerst dit kanaal te raadplegen. Groot 

voordeel van dit kanaal? Het is 24 uur op 24, 7 

dagen op 7 beschikbaar en relatief goedkoop. 

Noch voor de FOD, noch voor de burger vraagt 

het veel inspanning. En het kan van thuis uit. 

De kans is bovendien groot dat de burger de 

nodige informatie terugvindt. De dienst Mul-

tikanaaldienstverlening stond in 2009 in voor 

het aanreiken van informatie die tegelijk cor-

rect en in mensentaal geformuleerd is. In 2009 

zijn de ‘frequently asked questions’ aangevuld 

en regelmatig ‘onderhouden’. In 2009 werden 

de ‘frequently asked questions’ aangevuld en 

regelmatig bijgewerkt. Om de massa infor-

matie op de website eenduidig en up-to-date 

te houden werd in 2009 een Web Content Ma-

nagement System ingevoerd.   

Belangrijk in

Het contactcenter

Door de invoering van de informaticatoepas-

sing Infofi n in 2009 volgt elke vraag die ge-

steld wordt via het contactcenter een speci-

fi ek traject en worden een aantal gegevens 

bewaard. Dat wil zeggen dat de status van die 

vraag, van eerste contact tot oplossing, op elk 

moment opnieuw kan worden opgeroepen. 

Bij een volgend contact is het niet langer no-

dig dat de klant nog eens zijn ganse verhaal 

doet. Ook voor de FOD zelf zijn er voordelen. 

Globaal gezien leren we onze klanten via dit 

systeem veel beter kennen:

- Waarom worden we gecontacteerd?

- Wat zijn de problemen van de burger?

De problemen worden meetbaar. We ontdek-

ken waar we bijvoorbeeld in het geven van in-

formatie niet volledig of niet duidelijk genoeg 

zijn en kunnen vervolgens bijsturen.  

Het infocenter

In het infocenter verwelkomen we de burger 

en de onderneming als bezoeker in onze ge-

bouwen. 

Al is het infocenter heel arbeidsintensief, het 

persoonlijk contact blijft noodzakelijk voor een 

specifi ek doelpubliek (denk maar aan anders-

taligen, laaggeschoolden) en voor bepaalde 

moeilijkere vragen. 

Het onderstreept bovendien het klantvriende-

lijk imago van onze FOD. 
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HOOFDSTUK 7 
De FOD Financiën, statistisch gezien



57



58

Bijna 27.000 medewerkers!

• Wist u dat de FOD Financiën bijna 27.000 

medewerkers telt? 

• Ze staan voor een jaarlijkse personeelskost 

van ongeveer 1.350.000 euro. 

• Het overgrote deel, bijna 24.000 van die 

medewerkers,  zijn statutairen. De overige 

werken onder contract. 

• In 2009 versterken 534 nieuwe medewer-

kers het personeelsbestand. Dat is bedui-

dend minder dan de 857 die het perso-

neelsplan vooropstelde. 

• Moderniseren kost geld! De werkingskos-

ten voor ICT bedragen in 2009 meer dan 

100.000 euro. De overige werkingskosten 

meer dan 150.000 euro. 

• Van alle medewerkers werken de meeste, 

een goeie 16.000, op B- of C-niveau. Maar 

een kwart van de  nieuwe medewerkers, 

kwam wel op A-niveau terecht (136 van de 

534), wat dus een kleine inhalingsbewe-

ging betekent voor het A-niveau in de or-

ganisatie. Verspreid over 4 niveau’s geeft 

dit het volgende beeld: 

● Niveau A: 6578

● Niveau B: 8198

● Niveau C: 8297

● Niveau D: 3830
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HOOFDSTUK 8 
Bijlagen
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FOD Financiën - Uitgaven (2009)

x 1.000 euro Krediet Totaal vereff end Saldo % vastl.

1. Beleidsorganen

2. Personeelsuitgaven, waarvan :
    Bezoldigingen statutairen
    Bezoldigingen contractuelen
    Bezoldigingen gebezigde douaniers

3. Werkingskosten, waarvan :
3.1. ICT algemeen
3.2. Modernisering
3.3. Eff ectisering 1
3.4. Eff ectisering 2

Subtotaal ICT

3.5. Algemene
3.6. Containerscanners, meetpoorten

5. Andere uitgaven, waarvan :
5.1. Voorschotten alimentatiefonds
5.2. Dotatie Fedorest
5.3. Intrestbonifi caties groene
        leningen
5.4. Intrestbonifi caties leningen B.V.
5.5. Overheveling gewestbelastingen
5.6. Andere

6.462

1.359.307
1.208.500

145.600
5.207

314.040
59.843
44.893

8.939
10.369

124.044

189.746
250

53.896
17.578
3.512

18.650

7.000
2.341
4.815

4.802

1.353.700
1.203.826

145.034
5.040

278.473
55.572
44.748
5.880
10.317

116.517

161.726
230

26.599
17.523
2.847

0

0
2.190
4.039

1.660

5.607
4.674

566
167

35.567
4.271

145
3.059

52
7.527

28.020
20

27.297
55

665
18.650

7.000
151

776

74,3

99,6
99,6
99,6
96,8

88,7
92,9
99,7
65,8
99,5
93,9

85,2
92,0

49,4
99,7
81,1
0,0

0,0
93,5
83,9

TOTAAL 1.733.705 1.663.574 70.131 96,0
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FOD Financiën 2009 - Uitgaven personeel per entiteit

Progr. Entiteit Totaal vereff end (in %)

40.0
61.0
70.0
80.1
80.2
80.3
80.4
80.6

(x 1.000 euro)

Beheersorganen
AA van de thesaurie
AA van de patrimoniumdocumentatie
Beleidsexp. en ondersteuning
AA van de strijd tegen de fi scale fraude
AA van de fi scaliteit
AA van de inning en invordering
AA van de douane en accijnzen

108.641
28.932

234.254
5.852

29.551
591.650
141.318

213.502

8,03
2,14

17,30
0,43
2,18

43,71
10,44
15,77

TOTAAL 1.353.700 100 %
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Opdeling van het personeel per statuut en per entiteit (2009)

Entiteit

31.12.2009

Statutair Contractueel Totaal

AA fi scaliteit, AA inning en invordering, Fiscale zaken
AA douane en accijnzen
AA strijd tegen de fi scale fraude
AA patrimoniumdocumentatie
AA thesaurie
Beheersorganen (*)

15.525
3.899

504
3.925

468
1.035

1.438
348

4
743
106
346

15.907
4.247

508
4.668

574
1.381

TOTAAL 23.918 2.985 26.903

(*) 4 stafdiensten + 2 beleidsondersteunende diensten (behalve Fiscale Zaken)

Opdeling van het personeel per statuut en per niveau (2009)

Niveau

31.12.2009

Statutair Contractueel Totaal

A
B
C
D

6.357
7.862
6.960
2.739

221
336

1.337
1.091

6.578
8.198
8.297
3.076

TOTAAL 23.918 2.985 26.903
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