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Aard

Nr

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

Jaar (initiële
planning)

Thema

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Verantwoordelijk
personeelslid

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Ondernemingsplan 2016
Input

Als de status
gerealiseerd is,

Geef een duiding (verplicht) die beslissings- en
informatieve punten bevat met betrekking tot
timing, budget, kwaliteit, beoogd resultaat en de

Datum realisatie

Kwalitatieve evaluatie*

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

SD1 verkort:
correcte inning eigen-beheer-gewestbelastingen

SD

1

SD1 voluit:
instaan voor de efficiënte, effectieve, klantgerichte en
maatschappelijk verantwoorde inning van de
gewestbelastingen in eigen beheer, om de beoogde
begrotings- en thesauriedoelstellingen van de Vlaamse
overheid en lokale besturen te vrijwaren en de beoogde
beleidseffecten te sorteren
OD1.1 verkort:
correcte vestiging en inning

OD

1.1

HP
PP

1.1.1
1.1.1.1

BP

1.1.1.1.1

BP

1.1.1.1.2

BP

1.1.1.1.3

BP
PP
BP
BP
BP
BP
PP
BP
BP
BP
PP
BP
BP

PR
BP

HP
PP

BP

OD1.1 voluit:
het ab initio zo correct mogelijk vestigen en innen van de
gewestbelastingen, waarbij eventuele vrijstellingen,
kortingen of verminderingen maximaal automatisch worden
toegekend door een doorgedreven datamanagement
creëren vorderingen eigen-beheer-gewestbelastingen (de
volledige en tijdige inkohiering op basis van de gegevens (met
betrekking tot de belastbare feiten en elementen zoals ze
door de authentieke bronnen worden aangeleverd, dan wel
via aangifte aan het agentschap kenbaar worden gemaakt
beheren masterdata
verwerking authentieke bronnen: automatische verwerking
(Kadaster, RR, KSZ, …), inclusief automatisch toekenbare
vrijstellingen, verminderingen, schorsingen
verwerking authentieke bronnen: semi-automatische of
manuele verwerking (akten, VEA, RUP, …)
verwerking individuele dossiers : aangiften (het tijdig
behandelen van aangiften)
verwerking individuele dossiers : akten (het tijdig behandelen
van akten)
mutaties en rechtzettingen (verwerking data uit
dossierbehandeling, zowel als correctie op het lopende
aanslagjaar/belastbaar tijdperk als voor de toekomst, in
afwachting van een correctie van de authentieke bron)

1.1.1.1.4
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.3
1.1.1.2.4
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.3.3
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2

Saskia Arijs / Yannick Aerts

Coördinatie taxatie

Saskia Arijs / Yannick Aerts

Recurrente taak

Coördinatie taxatie

Saskia Arijs / Yannick Aerts

Recurrente taak

Coördinatie taxatie

Saskia Arijs

Coördinatie taxatie

Saskia Arijs

Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie
Dienstencentrum

Saskia Arijs / Yannick Aerts

Recurrente taak

taxatie
identificeren belastingplichtige(n)
bepalen belastbare grondslag (inclusief vrijstellingen)
toepassen tarieven en berekenen belasting
toekennen verminderingen

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

a priori controle
vorming kohier
uitvoerbaarverklaring

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

inkohiering

vorming en verzending aanslagbiljetten
verzending gedrukte aanslagbiljetten
elektronische aanbieding of verzending aanslagbiljetten

Recurrente taak
Recurrente taak

30/06/2015
Realisatie B2B-functionaliteit, via de grotere
‘uitwisselingsplatformen’ ondersteund (Isabel, Unified Post
en Basware)

1.1.1.4
1.1.1.4.3

1.1.2
1.1.2.1

Coördinatie taxatie

Recurrente taak

Beheersdoelstelling
Recurrente taak

verwerken van retours

CE0-1CDB2AD-WT

Saskia Arijs
Saskia Arijs
Saskia Arijs
Saskia Arijs
Saskia Arijs / Yannick Aerts
Saskia Arijs / Yannick Aerts
Saskia Arijs / Yannick Aerts
Saskia Arijs / Yannick Aerts

Dienstencentrum
Coördinatie taxatie

Saskia Arijs / Yannick Aerts

Financiële opvolging

Els Slagmulder

CE0-1CDB2AD-WT

Lopend

Het notariaat heeft in functie van het
versturen van de aanslagbiljetten voor de
registratierechten nog geen beslissing
genomen omtrent het platform.
In het kader van Radicaal Digitaal wordt een nieuw actieplan
2017voorbereid.

verwerking betalingen

1.1.2.1.1

beheren wachtrekening

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

Het aantal betalingen in de
wachtrekening nam toe in 2015 nav de
overname van registratie- en erfbelasting.
FOD FIN stortte nog veel gelden door in
historische dossiers die niet automatisch
kunnen worden toegewezen en
aangeboekt. Het achterhalen van de juiste
bestemming voor deze ontvangsten
vergde veel inspanningen. Om er voor te
zorgen dat de belastingplichtige een
correct aanslagbiljet zou ontvangen werd
een werkwijze ontwikkeld waarbij de
betalingen voor historische dossiers
registratie- en erfbelasting geïdentificeerd
werden adhv een dossiernummer bij
Vlabel en in het wachtbestand van I&I
(Inning en Invordering) klaargezet werden;
zo konden op het moment dat er voor het
dossier een inkohiering plaats vond, de
gelden eerst op de vordering geboekt
worden, en kon er een aanslagbiljet voor
enkel het saldo uitgestuurd worden.

BP

1.1.2.1.2

aanboeken ontvangsten

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

BP

1.1.2.1.3

verwerken cheques

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

Het aanboeken van de ontvangsten
gebeurde voor registratie- en erfbelasting
in de nieuwe toepassing I&I, die begin
2015 in gebruik genomen werd. Specifiek
rond de reconciliatie tussen de geboekte
ontvangsten in het Vlaams Fiscaal
Platform enerzijds en de boekhouding in
Orafin anderzijds, gebeurde in 2015 een
thematische audit door het Rekenhof. Uit
de audit bleken geen significante
tekortkomingen, maar werden
desondanks een aantal aanbevelingen
geformuleerd.
Vlabel ontving in 2015 nog 129 cheques
,voornamelijk voor de
verkeersbelastingen. Het aantal cheques
dat aangeboden wordt daalt jaar na jaar
(in 2014 ontving Vlabel nog 201 cheques,
in 2013 waren dit er nog 276).
Het aantal uitgevoerde terugbetalingen
bleef stabiel voor OV, VKB, VHW en LSB.
Het totale aantal terugbetalingen nam toe
nav de overname van de registratie- en
erfbelasting (samen goed voor zo'n 19.000
terugbetalingen). Hierbij gaat het
voornamelijk om terugbetalingen in
dossiers die initieel bij FOD FIN betaald
werden, maar waarvoor later bv. door
inwilliging van een bezwaarschrift een eventueel gedeeltelijke - terugbetaling
moest gebeuren. Dit type terugbetalingen
gebeurde via een specifiek
terugbetalingsfonds. Over alle heffingen
heen bekeken werden er 550.000
terugbetalingen uitgevoerd.

BP

1.1.2.1.4

PP
BP

1.1.2.2
1.1.2.2.1

PR
BP
PP
PP
PP

1.1.2.2
1.1.2.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5

PP

1.1.2.6

PR

1.1.2.6.a

2017

inning eigen beheer gewestbelastingen (een maximale inning
van de verschuldigde bedragen met de inzet van minimale
kosten voor zowel burger als overheid, door het efficiënt en
effectief inzetten van de mogelijkheden tot inning die het
agentschap ter beschikking staan)

terugbetalingen

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

verzending gedrukte inningsdocumenten

Recurrente taak
Recurrente taak

Coördinatie taxatie
Coördinatie taxatie

Saskia Arijs / Yannick Aerts
Saskia Arijs / Yannick Aerts

vorming en verzending inningsdocumenten (HER, LHER,
AHER)

Gemeenschappelijk over alle belastingen heen, de
herontwikkeling van:
o Herinneringen en laatste herinneringen op verstuurde
aanslagbiljetten
o Website gerechtsdeurwaarders

Eenmalig

elektronische aanbieding of verzending inningsdocumenten
toekennen betalingsfaciliteiten
opsplitsingen
beheren nalatigheidsintresten (incl. kwijtscheldingen)

collectieve schuldenregelingen

2015 Beheersdoelstelling
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

Recurrente taak

verwerking dossiers collectieve schuldenregeling via het
principe van gegroepeerde inning teneinde betere en
duidelijkere rapportering inzake de effectiviteit van het
proces collectieve schuldenregeling mogelijk te maken

1/9

Dienstencentrum
Dienstencentrum
Dossierbehandeling
Dossierbehandeling
Dossierbehandeling

Marcel Geypen

Hoewel Erf- en Registratiebelasting zijn
geïmplementeerd op het nieuwe VFP en
hiervoor de basisfunctionaliteiten wel
aanwezig is (zoals het aanmaken van
aanlsagbiljetten, herinneringen edm),
blijkt dat er omwille van de complexiteit
van de heffingen nog tal van bijkomende
functionaliteit nodig is die initieel niet
werd voorzien. Specifiek voor wat betreft
het herontwikkelen website
gerechtsdeurwaarders:
hiermee wordt bedoeld de webservice
waarmee de gerechtsdeurwaarder
bepaalde gegevens van de Vlaamse
Belastingdienst kan bekijken mbt
vorderingen die aan hem ter invordering
zijn overgemaakt. Deze ontwikkeling (jira
4175) moet nog gestart worden.

2016

An Evrard
An Evrad
An Evrard

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

CE0-1CDB2AD-WT

Naast de verwerking van de nieuwe
dossiers collectieve schuldenregeling
werd er in 2015 een aparte rapportering
opgezet teneinde de belastingplichtigen
in collectieve schuldenregeling met een
openstaande vordering erfbelasting en/of
registratiebelasting te detecteren. De
eerste dossiers collectieve
schuldenregeling met een openstaande
erfbelasting en/of registratiebelasting
werden in het najaar van 2015 opgestart
en verwerkt. De impact van de
erfbelasting en/of registratiebelasting op
het proces collectieve schuldenregeling
was in 2015 nog beperkt.

nieuw PR 2016

2016

Aard

PP

PR

PP

PR

PP

PR

Nr

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

gerechtelijke akkoorden

Jaar (initiële
planning)

Thema

Recurrente taak
verwerking van de dossiers betreffende de wet op de
continuïteit van de ondernemingen via het principe van
gegroepeerde inning teneinde betere en duidelijkere
rapportering inzake de effectiviteit van het proces
betreffende deze wet mogelijk te maken

1.1.2.9

vereffeningen

Recurrente taak
verwerking vereffeningsdossiers via het principe van
gegroepeerde inning teneinde betere en duidelijkere
rapportering inzake de effectiviteit van het proces van de
vereffeningen mogelijk te maken

1.1.2.9.a

uitvoerend beslag - notificaties

Recurrente taak

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Verantwoordelijk
personeelslid

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Bewarende maatregelen

Aansluiting van de huidige toepassing e-notificaties op de 4e
weg

30/06/2015 Eenmalig

uitvoerend beslag - derden
uitvoerend beslag - onroerend
beheren gerechtsdeurwaardersdossiers

onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot en
desgevallend implementeren van een uniek
gerechtsdeurwaardersdossier

Eenmalig

2015 Beheersdoelstelling
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

2016 Beheersdoelstelling

Bewarende maatregelen
Gedwongen invordering
Gedwongen invordering
Gedwongen invordering

Gedwongen invordering

Hilde Vastenavondt

Kwalitatieve evaluatie*

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

2016

nieuw PR 2016
Aangezien de eerste dossiers betreffende
de wet op de continuïteit van de
ondernemingen 5 jaar geleden werden
opgestart liepen de eerste
reorganisatieplannen in 2015 af. De
nodige afspraken met andere teams
(controle, geschillen en advies,
invordering) werden gemaakt teneinde de
verdere opvolging en invordering van
deze dossiers te verzekeren.

nieuw PR 2016
Teneinde de vereffeningsdossiers op een
meer efficiënte manier te verwerken werd
er een opleiding georganiseerd rond de
inhoudelijke aspecten van een
vereffening. Tevens werd er een
praktische handleiding opgemaakt en een
basis voor een nieuw procedureboek. Tot
slot werden er ook afspraken gemaakt
met het team invordering teneinde de
verdere invorderingsstappen na een
vereffening duidelijk af te spreken.

nieuw PR 2016

2016

nieuw PR 2016

2016

De nodige testen werden uitgevoerd en
gecontroleerd waardoor sinds juni 2015
de openstaande vorderingen erfbelasting
en/of registratiebelasting mee
genotificeerd kunnen worden. Ook de
verdere opvolging en verwerking van deze
dossiers werd verzekerd.

De inhoudelijke analyse voor de
toetreding tot het project van de 4de weg
werd gerealiseerd. Er werd overleg
gepleegd met Fedict inzake de planning,
en met Credoc teneinde de benodigde
technische documenten te bespreken. De
verdere analyse voor toetreding
(technisch aspect) zal in 2016 nog verder
opgepakt moeten worden.

De verdere technische analyse
voor aansluiting op de 4de
weg dient te gebeuren.
Tevens dienen er afspraken
gemaakt te worden met VDI
(Vlaamse Diensten
Integrator).

30/06/2016

2016
CE0-1CDB2AD-WT
CE0-1CDB2AD-WT

Lopend

De testen voor het aanmaken van
individuele dwangschriften in INI (Inning
en Invordering) zijn lopende; in 2016
wordt dit verder gezet.

- na de zomer 2016 moet het
mogelijk worden om in batch
een grotere groep
dwangschriften te kunnen
verzenden voor Registratieen Erfbelastingen (over de
heffingen heen)
- pas later, als alle oude
kernels zullen overgezet
worden naar INI, zal er een
dwangschrift kunnen gemaakt
worden voor alle heffingen
samen

2016

bewarende maatregelen
bewarend beslag

Recurrente taak

Bewarende maatregelen

1.1.3.2

beheren wettelijke hypotheken

Recurrente taak

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

1.1.3.3
1.1.4

stuiting verjaring

Recurrente taak

Bewarende maatregelen

Cathy Va n Gysel

Teneinde op een efficiënte manier
dossiers te selecteren die in aanmerking
komen voor een hypothecaire inschrijving
werd een nieuwe rapportering op punt
gesteld. Uit deze rapportering worden de
dossiers whyp verwerkt. Tevens werd een
nieuwe rapportering opgesteld waaruit de
dossiers met openstaande erfbelasting
worden geselecteerd die in aanmerking
komen voor de inschrijving van de occulte
hypotheek. Sinds november 2015 worden
de occulte hypotheken systematisch
ingeschreven.
Inzake de stuitingsdossiers kan men
spreken van een status quo inzake
aantallen dossiers en verwerking.

financieel beheer

PP

1.1.4.1

opvolging begroting gemeenten

PP

1.1.4.2

doorstorting aan derde partijen (gemeenten en provincies,
Rubicon- en Grondfonds, Vernieuwingsfonds, …)

BP

1.1.4.2.1

Recurrente taak

voorschottenregeling: het naleven van de bepalingen die
voorzien in het aan de gemeenten doorstorten van
voorschotten op de geïnde opcentiemen OV

1.1.4.2.2

Recurrente taak

doorstorting afrekeningen

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

Financiële opvolging

Els Slagmulder

In oktober 2015 werd aan alle gemeenten
een raming bezorgd voor aanslagjaar 2016
voor de inkomsten die zij halen uit
respectievelijk de opcentiemen
onroerende voorheffing en opdeciemen
verkeersbelasting. De afschaffing van de
compensatieregeling voor materieel en
outillage had voor veel gemeenten een
negatieve impact op hun raming voor de
onroerende voorheffing.
Alle doorstortingen werden tijdig
uitgevoerd; specifiek voor Rubicon- en
Grondfonds werden de toegewezen
ontvangsten tijdelijk gedesaffecteerd ten
belope van in totaal 7 miljoen euro voor
zowel begrotingsjaar 2015 als voor 2016.

Financiële opvolging

Els Slagmulder

De 6 voorschotten inzake onroerende
voorheffing voor aanslagjaar 2015 werden
zoals decretaal voorzien uitbetaald op de
5e bankwerkdag van de maanden juli t/m
december.

Els Slagmulder

De gemeenten en provincies ontvingen de
bedragen voor de eindafrekening AJ 2014
inzake opcentiemen onroerende
voorheffing op 31/07/2015. Samen met de
eindafrekening werden ook de
compensaties voor gederfde inkomsten
voor materieel en outillage, de
compensatie voor energiezuinige
woningen en voor het eerst ook de
compensatie voor het verlaagd tarief voor
sociale verhuurkantoren en
wooninfrastructuur voor personen met
een handicap uitbetaald.

Financiële opvolging

PP

1.1.4.3

fondsenbewegingen

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

PP

1.1.4.4

boekhoudkundige rapportering vorderingen

Recurrente taak

Financiële opvolging

Els Slagmulder

1.1.4.4

Datum realisatie

Om de faillissementen met openstaande
schulden erfbelasting en/of
registratiebelasting op te volgen werd een
wekelijkse rapportering opgestart. Uit
deze rapportering kunnen de dossiers
geselecteerd worden waarvoor er in het
kader van een faillissement verdere
stappen ondernomen dienen te worden.
De eerste faillissementen-dossiers
erfbelasting en/of registratiebelasting
werden in het najaar van 2015 dan ook
opgestart. Dit leidt tot een (beperkte)
toename van het aantal dossiers maar
alleszins tot een verhoging van de
moeilijkheidsgraad.

Cathy Va n Gysel
Hilde Vastenavondt
Hilde Vastenavondt
Hilde Vastenavondt

PP
HP

PR

Status

Cathy Va n Gysel

PP

BP

Kwantitatieve
evaluatie*

verwerking van de notificatie-dossiers via het principe van de
gegroepeerde inning teneinde betere en duidelijkere
rapportering inzake effectiviteit en efficiëntie van het proces
van de notificaties mogelijk te maken

1.1.2.10.b
1.1.2.11
1.1.2.12
1.1.2.13

1.1.2.13
1.1.3
1.1.3.1

Initiële streefdatum

Recurrente taak

1.1.2.8.a

1.1.2.10

Initiële mijlpalen

verwerking faillissementen-dossiers via principe van
gegroepeerde inning, teneinde betere en duidelijkere
rapportering inzake effectiviteit proces faillissementen
mogelijk te maken

1.1.2.8

1.1.2.10.a

Projecten

falingen

1.1.2.7.a

PR

PR
HP
PP

Operationele Doelstellingen

1.1.2.7

PP

PR
PP
PP
PP

Strategische Doelstellingen

integratie van de financiële opvolging van de energieheffing
binnen het agentschap

Eenmalig

2/9

31/05/2015 Beheersdoelstelling

Financiële opvolging

Els Slagmulder

Het aantal fondsenbewegingen steeg in
2015 omdat nav de overname van
registratie- en erfbelasting het vernieuwd
VFP (Vlaams Fiscaal Platform) in gebruik
genomen werd. Betalingen zonder
gestructureerde mededeling moesten
vanuit het oud VFP naar het vernieuwd
VFP overgeboekt worden. In 2015 vonden
er meer dan 15.000 fondsenbewegingen
voor registratie - en erfbelasting plaats.
Voor alle heffingen (OV, VKB, EUV, LSB,
VHW, REG, ERF) werden maandelijks de
gegevens van de vastgestelde rechten,
onwaarden en ontvangen kosten en
intresten ingevoerd in Orafin.

Gerealiseerd

De toegangshouders dienen de
doorstortingen voor de energieheffing uit
te voeren op de hulprekening FB. Met VEA
worden de nodige afspraken gemaakt
zodat de gelden in Orafin correct kunnen
toegewezen worden. De ontvangsten
worden rechtstreeks op het energiefonds
aangerekend. Om dit mogelijk te maken
bezorgde Vlabel respectievelijk begin
mei, begin augustus, begin november een
overzicht met het bedrag en de datum
van ontvangst per energieleverancier,
alsook met het totaalbedrag van het
kwartaal dat toekomt aan het
energiefonds aan VEA. De ontvangsten
worden vervolgens door AFO correct
aangerekend in Orafin en dit in opdracht
van het VEA, als beheerder van het
Energiefonds. Op uitdrukkelijke vraag
publiceerde de Vlaamse Belastingdienst
een FAQ omtrent de energieheffing op zijn
mei/15 website.

CE0-1CDB2AD-WT

Aard

Nr

PP

1.1.4.5

OD
HP

1.2
1.2.1

PP
HP

PP
BP

PR
PP

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

beheer liggende gelden en wachtrekening

Jaar (initiële
planning)

Thema

Recurrente taak

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Financiële opvolging

Verantwoordelijk
personeelslid

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Datum realisatie

Kwalitatieve evaluatie*

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

De liggende gelden op hulprekening FB
werden op basis van de door het
departement aangeleverde lijsten
verwerkt.

Els Slagmulder

OD1.2: beheren van de inningskosten en bewaken van de
kostenefficiëntie van de inningsprocessen
beheren intresten

1.2.1.1
1.2.2

beheren moratoriumintresten

Recurrente taak

beheren inningskosten

correcte registratie van, controle op en uitbetaling van
reguliere innings- en geschilkosten rechtstreeks verbonden
aan de inning van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
financiële rapportering en controle

1.2.2.1
1.2.2.2

Recurrente taak
Recurrente taak

uitwerken van efficiëntie-indicatoren (bvb. gemaakte kosten
vs ONINbaarstellingen) en een meetsysteem om ze op te
volgen

1.2.2.2

2015 Beheersdoelstelling

uitoefenen van controle op en betaling van kostenlistings
GDWs

1.2.2.3

Financiële opvolging
Financiële opvolging

Financiële opvolging
Financiële opvolging

Vlabel betaalde in 2015 2,9 miljoen euro
aan moratoriumintresten uit. Voor
registratie- en erfbelasting werd er
740.000 euro aan moratoriumintresten
uitbetaald.

Els Slagmulder
Els Slagmulder

Els Slagmulder
Els Slagmulder

Stafdienst

Kris De Sagher

Recurrente taak

Gedwongen invordering

Hilde Vastenavondt

Recurrente taak

Dossierbehandeling
Dossierbehandeling

An Evrard
An Evrard

Dossierbehandeling
Dossierbehandeling
Dossierbehandeling

An Evrard

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

Coördinatie taxatie

Saskia Arijs / Kelly Stevens

Recurrente taak
Recurrente taak

Dossierbehandeling
Dossierbehandeling

An Evrard

Beheersdoelstelling
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

Dossierbehandeling
Klantenmanagement
Klantenmanagement
Geschillen en advies

An Evrard
Peter Detroyer
Peter Detroyer
Björn De Backer

CE0-1CDB2AD-WT

Er werden in 2015 2.323 facturen met
betrekking tot innings- en geschilkosten
manueel in betaling gesteld in Orafin.
Daarnaast werden er ook nog meer dan
24.000 gerechtsdeurwaarderskosten via
een interface tussen het VFP en Orafin
opgeladen in Orafin en in betaling
gesteld. Om de doorlooptijd van te
betalen facturen te beheersen werd voor
een aantal specifieke soorten kosten de
werkmethodiek aangepast.

Lopend

In 2015 werd vooralsnog enkel een
theoretische oefening naar potentiële
efficiëntie-indicatoren gemaakt; de
implementatie ervan wordt verder
opgenomen naar aanleiding van de
thematiek "Monitoring" in de loop van
2016.

2016

OD1.3 verkort:
dossierbehandeling eigen-beheer-belastingen

OD

HP
PP

OD1.3 voluit:
de efficiënte en effectieve dossierbehandeling. om de
betwiste wederzijdse financiële rechten en verplichtingen
van belastingplichtige en overheid zo vlug mogelijk definitief
vast te stellen

1.3

behandeling van de eigenlijke bezwaren tegen de verzonden
aanslagbiljetten (het tijdig behandelen van dossiers met
betrekking tot vrijstellingen, verminderingen of schorsingen
die wel automatisch hadden kunnen worden toegekend,
nadat al een aanslagbiljet is verzonden)

1.3.1
1.3.1.1

HP
PP
PP

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

PP

1.3.2.3

HP
PP

1.3.3
1.3.3.1

PR
HP
HP
HP

1.3.3.a
1.3.4
1.3.4
1.3.5

PP

1.3.5.1

PR

1.3.a

beheren bezwaardossiers
behandeling van de oneigenlijke bezwaren tegen de
verzonden aanslagbiljetten (het tijdig behandelen van
dossiers met betrekking tot vrijstellingen, verminderingen of
schorsingen die niet automatisch kunnen worden toegekend,
of met betrekking tot de belastbare grondslag of vestiging,
nadat al een aanslagbiljet is verzonden)
beheren bezwaardossiers
beheren van teruggavedossiers
administratieve controleproces op fiscale gunstregimes
(abattementen etc)

behandeling van de aanvragen (het tijdig behandelen van
aanvragen tot het verkrijgen van vrijstellingen of
verminderingen die niet automatisch kunnen worden
toegekend, vooraleer een aanslagbiljet werd opgemaakt)
beheren aanvraagdossiers

Nagaan en in de mate van het mogelijke verder uitwerken
van een verdere automatisering van bepaalde
vrijstellingensaanvragen, waaronder de vrijstelling OV voor
jeugdwerkingen

Eenmalig

behandeling van meldingen
behandeling van vragen om informatie
geschilafhandeling

beheren geschillendossiers

Recurrente taak
het verder uitbouwen en optimaliseren van de
bezwaarafhandeling Registratie- en Erbelasting.

CE0-1CDB2AD-WT

CE0-1CDB2AD-WT

An Evrard
An Evrard

An Evrard

Geschillen en advies

Björn De Backer

Dossierbehandeling

An Evrard

CE0-1CDB2AD-WT

31/12/2016

AJ2016-2017

CE0-1CDB2AD-WT
CE0-1CDB2AD-WT
Het aantal nieuwe dossiers is tov
kalenderjaar 2014 verder gedaald. Een
van de redenen daarvan is het aanwijzen
van pilootdossiers waardoor het aantal
gerechtelijke betwistingen omtrent
hetzelfde onderwerp zo laag mogelijk
wordt gehouden. Voor de belangrijkste
gerechtelijke uitspraken van 2015 werd
eind 2015 een samenvatting op de
vernieuwde website gezet. Via diverse
kanalen was gebleken dat hieromtrent
wel degelijk behoefte is vooral voor wie
beroepsmatig met de gewestelijke
fiscaliteit bezig.
Er gebeurde een digitalisering en
screening van de historische dossiers
registratie- en erfbelasting met het oog op
een spoedige afhandeling van deze
dossiers.

CE0-1CDB2AD-WT
31/12/2016

2016

OD1.4 verkort:
controle

OD

1.4

HP

1.4.1

PP

1.4.1.1

PP

1.4.1.2

PP
PP

1.4.1.3
1.4.1.4

PR

1.4.1.2

PR

1.4.1

PR

1.4.1

PR

1.4.1

OD1.4 voluit:
het uitvoeren van diverse controle-activiteiten met
betrekking tot de eigen-beheer-gewestbelastingen, om na te
gaan of de fiscale regelgeving correct wordt nageleefd door
de belastingplichtige, door de administratie en door derde
betrokken partijen
externe controle (het uitvoeren van diverse controleactiviteiten met betrekking tot de eigen-beheergewestbelastingen, om na te gaan of de fiscale regelgeving
correct wordt nageleefd door de belastingplichtige)
plannen van dagelijkse controles en halfjaarlijkse
controlefocus
uitvoeren van dagelijkse controle-opdrachten m.b.t.
personenwagens en vrachtwagens, o.a. met behulp van ANPR
en WIM
periodiek (minstens maandelijks) uitvoeren van
focuscontroles
administratieve naverwerking controles
verdere optimalisering van controle-activiteiten door het
afsluiten van samenwerkingsakkoorden en partnerships
opzetten en uitvoeren van handhavingsprocessen voor de
kilometerheffing vrachtwagens
integratie van de bestaande rapporteringssystemen om een
geïntegreerd beeld over de effectiviteit van controles te
bekomen
onderzoeken van de mogelijkheden tot effectrapportering
m.b.t. controles inzake onroerende voorheffing

Externe controle

Recurrente taak

Externe controle

Recurrente taak
Recurrente taak

Externe controle
Externe controle

Beleidsdoelstelling

Externe controle

Beleidsdoelstelling

Externe controle

31/12/2015 Eenmalig

2015 Beheersdoelstelling

Externe controle

31/12/2016 Eenmalig

2016 Beheersdoelstelling

Externe controle

juridisch onderzoek naar haalbaarheid op vlak van datauitwisseling

1/05/2015 Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Externe controle

1.4.2_MP2

aanvraag machtiging privacy-organisaties

1/05/2015 Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Externe controle

PR

1.4.2_MP3

opzetten van proefproject met een of enkele lokale besturen
of politiezones

1/10/2015 Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Externe controle

PR
PR

1.4.2_MP4
1.4.2_MP5

eventuele uitrol naar meerdere lokale besturen of
politiezones
inbedden als recurrente taak

31/12/2016 Meerjarig
Meerjarig

2016 Beleidsdoelstelling
2017 Beleidsdoelstelling

Externe controle
Externe controle

HP
OD
HP
PP
BP
BP
BP
BP
HP

1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.1.1
1.5.1.1.2
1.5.1.1.3
1.5.1.1.4
1.5.2

PR

1.4.2_MP1

PR

implementeren van controle via camera's lokale besturen of
politiezones

Recurrente taak

efficiënt inzetten van de controleurs gewestbelastingen ten
behoeve van interne advisering, aanvullend op
administratieve processen

Recurrente taak

Externe controle

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

Kenniscel
Dossierbehandeling
Dossierbehandeling
Klantenmanagement
Klantenmanagement

Recurrente taak

Regelgeving en beleid

CE0-1CDB2AD-WT

juridisch onderzoek naar
haalbaarheid op vlak van datauitwisseling
aanvraag machtiging privacyorganisaties
opzetten van proefproject
met een of enkele lokale
besturen of politiezones
eventuele uitrol naar
meerdere lokale besturen of
politiezones
inbedden als recurrente taak

2

2.1
2.1.1
2.1.1.1

PP

2.1.1.2

PP

2.1.1.3

PP

2.1.1.4

2016

1/05/2015

2015

1/05/2015

2015

1/10/2015

2015

31/12/2016

2016
2017

communicatie belanghebbenden
communicatie met burgers en bedrijven
schriftelijke communicatie
loket (personeelsinzet samen met telefonie)
telefonie
beheer mailboxen
relatiebeheer grote klanten

Annick Ghysens
An Evrard
An Evrard
David De Schutter
Peter Detroyer

CE0-1CDB2AD-WT

SD2 voluit:
meewerken aan en het beleidsmatig ondersteunen van de
minister bij het verder uitbouwen van een coherent fiscaal
kader, teneinde bij te dragen aan een maximale fiscale
compliance
OD2.1 verkort:
strategische input voor het beleid aanleveren

OD
HP
PP

2015

31/12/2016

OD1.5: informatie en communicatie in dagelijkse werking

SD2 verkort:
fiscale compliance via het beleidsmatige uitbouwen van een
coherent fiscaal kader

SD

31/12/2015

OD2.1 voluit:
(het op structurele basis leveren van de vereiste
beleidsgerichte input op het vlak van de
beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de
ondersteuning van de minister bij de voortgangscontrole en
de aansturing van de uitvoering van het beleid
beleidsgerichte input
beleidsrapportering, structureel en ad hoc

parlementaire vragen (schriftelijke vragen en vragen om
uitleg)

omzetten van klachten en ombudsnota's naar aanbevelingen
tot bijsturing van de interne werking of het beleid
studie- en adviesopdrachten mbt Vlaamse fiscaliteit en
regelgeving

Recurrente taak

Regelgeving en beleid

Kim De Leeuw

Lopend

Recurrente taak

Regelgeving en beleid

Kim De Leeuw

Lopend

Regelgeving en beleid

3/9

In 2015 werden 158 VLAP-dossiers
(dossiers vanuit het Vlaams Parlement)
behandeld, steeds met inachtneming van
de opgelegde deadlines, die na de zomer
nog verengd zijn op vraag van het Vlaams
Parlement zelf
In 2015 werden 27 OMBU dossiers
behandeld; uit de analyse van de
aangekaarte problematieken bleek dat
het onnodig was om regelgevende
initiatieven te ondernemen
Vanuit VLABEL werden geen
studieopdrachten besteld

Aard

Nr

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

Verdere rationalisering van de Vlaamse fiscaliteit (het in vraag
stellen van bestaande vrijstellingen en verminderingen, m.o.o. een
effectiviteitstoetsing)
Bepalen van werkmethodiek

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

Jaar (initiële
planning)

Thema

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

PR

2.1.1.4.a_MP1

Oktober 2015 – december
2015

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

PR

2.1.1.4.a_MP2

Inventarisatie per belasting - Lijst van aan te passen fiscale bepalingen
januari 2016 -augustus 2016

Meerjarig

2016 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

PR

2.1.1.4.a_MP3

Beleidsevaluatie per heffing en stakeholderbevraging (gedragenSeptember
voorstel) 2016 – decemberMeerjarig
2017

2016 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

PR

2.1.1.4.a_MP4

Remediëring onder de vorm van wetgevend werk

Meerjarig

2018 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

vanaf 2018

Integratie van provinciale opcentiemen in het basistarief Vlaams
Gewest

Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

Financiële opvolging

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

PR

2.1.1.4.b

PR

2.1.1.4.c_MP1

PR

2.1.1.4.c_MP2

Inventarisatie ondersteuningssystemen wonen (fiscaal (fiscale uitgaven)
Januari
en2016
niet-fiscaal
- augustus
(subsidies
2016 Meerjarig
en premies)) inclusief budgettaire impact: matrix met 2016
verbanden
Beleidsdoelstelling
tussen doelgroepen en voorwerp
Regelgeving
van de
enmaatregel
beleid

PR

2.1.1.4.c_MP3

Scenario-analyse o.v.v. combinaties potentieële maatregelen

September 2016 – december 2017
Meerjarig

2016 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

PR

2.1.1.4.c_MP4

politieke afstemming en wetgevend werk

vanaf 2018

Meerjarig

2018 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

PR

Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit

Bepalen van werkmethodiek i.s.m. Vlaamse Belastingdienst

Oktober 2015 – december
2015

Vereenvoudiging van de tarieven schenkbelasting inzake
onroerende goederen

2.1.1.4.d

2015 Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Verantwoordelijk
personeelslid

Kaatje Goosens en Kim De
Leeuw
Kaatje Goosens en Kim De
Leeuw
Kaatje Goosens en Kim De
Leeuw
Kaatje Goosens en Kim De
Leeuw

Els Slagmulder

Kim De Leeuw en Wendy
Hendrickx
Kim De Leeuw en Wendy
Hendrickx
Kim De Leeuw en Wendy
Hendrickx
Kim De Leeuw en Wendy
Hendrickx

Wendy Hendrickx

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Gerealiseerd

Modernisering erf- en schenkbelasting

2.1.1.4.e_MP1

Meerjarig

Medio 2015

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

Lopend

Gerealiseerd

2.1.1.4.e_MP2

PR
PR
PR
PR
PR
PR

2.1.1.4.e_MP3
2.1.1.4.e_MP4
2.1.1.4.f_MP1
2.1.1.4.f_MP2
2.1.1.4.f_MP3
2.1.1.4.f_MP4

Meerjarig

Tweede helft 2015

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

2016
2016
2016
2017
2017
2019

Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx
Wendy Hendrickx
Marc Gyselinck
Marc Gyselinck
Marc Gyselinck
Marc Gyselinck

Successieregeling voor verzamelaars

Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Lopend

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

Gerealiseerd

2.1.1.4.g_MP2

Verkrijgen van voorstellen vanwege OE met bijhorend
cijfermateriaal waarover OE beschikt, met overzicht van de
bestaande ondersteuningssystemen

Voorjaar 2015

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

Gerealiseerd

2.1.1.4.g_MP3

Nagaan haalbaarheid voorstellen OE (technisch, budgettair).

Najaar 2015

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

Uitgesteld

PR

PR

PR

2.1.1.4.g_MP4

PR

2.1.1.4.g_MP5

PR

2.1.1.4.h_MP1

PR

2.1.1.4.h_MP2

Eventueel opstellen van regelgeving en implementatie (voor
zover betrekking op personenbelasting)
Najaar 2015
Evaluatie genomen maatregelen + beleidsvoorstellen bijsturing +
eventueel wijzigen regelgeving (voor zover pb)
Begin 2017

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

Uitgesteld

Meerjarig

2017 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

Uitgesteld

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Amanda Beynsberger

Gerealiseerd

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Amanda Beynsberger

Gerealiseerd

1/06/2015
Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit: kilometerheffing voor
vrachtwagens

Wetgeving
Voorbereiding handhaving: Voertuigen aan te leveren aan service
provider voor ombouw

15/08/2015

1/12/2015
PR

2.1.1.4.h_MP3

Indienstreding personeel m.o.o. opleiding en vorming

PR

2.1.1.4.h_MP4

IT-processen te implementeren tegen start km-heffing

PR
PR

2.1.1.4.h_MP5
2.1.1.4.h_MP6

Opzetten Interface compliance center vs. VFP
Monitoring betaalstromen

2018

2016

2016

Scenario-analyse o.v.v. combinaties
September
potentieële
2016
maatregelen
– december 2017

2016

politieke afstemming en wetgevend
vanaf
werk
2018

2018

opgenomen in decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting dd 3 juli
jul/15 2015 gepubliceerd in BS 15 juli 2015
Het federaal kabinet Justitie werd
aangeschreven door BORG, maar
vooralsnog zonder reactie. Er is voorstel
van wet hangende in de Kamer tot
hervorming erfrecht (dit is het
gerecupereerd voorstel gelanceerd onder
Min. Turtelboom, maar Min. Geens zou
nu ander voorstel aan het voorbereiden
zijn). Verder werd al een eerste overleg
met BORG over dit item gedaan m.b.t. de
studie van het steunpunt (voorstellen
voor een hervorming van de
2015 successierechten)
Er is een 4voorstel van wet hangende in
de Kamer tot hervorming erfrecht - dit is
het gerecupereerd voorstel gelanceerd
onder Turtelboom - Geens zou nu ander
voorstel aan het voorbereiden zijn dat
nog niet kon worden geanalyseerd

Analyse van de geplande
hervormingen en impact op
erfbelasting en formuleren
alternatief scenario

Eerste helft 2016

2016

Tweede helft 2016

2016

Overleg bevoegde federale
kabinet en/of opvolgen
federale parlementaire
initiatieven m.b.t. hervorming
erfrecht

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Externe controle

David De Schutter

Uitgesteld

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Externe controle

David De Schutter

Uitgesteld

Meerjarig
1/01/2016 Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling
2015 Beleidsdoelstelling

Externe controle
Regelgeving en beleid

David De Schutter
Amanda Beynsberger

Uitgesteld

Het geplande overleg met OE heeft
plaatsgevonden; een conceptnota werd
mrt/15 voorgebracht op VR van 18/12/2015

2016

verschillende vergaderingen waarbij nota
okt/15 werd gefinaliseerd (zie verder)
Een finale nota werd door OE opgeleverd
aan de functioneel bevoegde minister, die
werd aangevuld met mogelijke extra
scenario's of maatregelen (non-paper), die Nagaan haalbaarheid
voorwerp uitmaken van verder
voorstellen OE (technisch,
budgettair).
nov/15 onderzoek.
Na verdere politieke besluitvorming
gebeurt verder onderzoek ism OE naar de
mogelijke implementatie; VLABEL werkte
in dat kader mee aan een nota m.b.t.
verkooprecht en erf/schenkbelasting, die
werd opgeleverd door OE aan de
bevoegde minister (OV is hier niet in
meegenomen); dit mondde uit in een
conceptnota op VR van 18/12/2015.

Eventueel opstellen van
regelgeving en implementatie
(voor zover betrekking op
personenbelasting)

voorjaar 2016

2016

Voorjaar 2016

2016

Evaluatie genomen maatregelen +Begin
beleidsvoorstellen
2017
bijsturing + eventueel wijzigen regelgeving
2017
(voor zover pb)

De decretale basis werd gelegd bij decreet
van 3/07/2015 tot invoering van de
kilometerheffing en stopzetting van de
heffing van het eurovignet en tot wijziging
jul/15 VCF van 13 december 2013 in dat verband
2015
De opstart van de heffing werd verlaat tot
1 april 2016; er werd dan ook geopteerd
voor ene latere indiensttreding van het
personeel, zelfs al hadden de
selectiegesprekken edm tijdig
Indienstreding personeel m.o.o.
opleiding en vorming
plaatsgevonden.
IT-processen te implementeren
tegen start km-heffing
Opzetten Interface compliance
center vs. VFP
Monitoring betaalstromen

01/01/2016
1/01/2016

2016

Remediëring onder de vorm van wetgevend
vanaf 2018 werk

2017
2017
2019

Meerjarig

Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed

2016

Beleidsevaluatie per heffing en stakeholderbevraging
September 2016 – december
(gedragen
2017
voorstel)

Eerste helft 2016
2016
Overleg m.b.t. aan te passen regelgeving
Medio 2016
aangaande erf- en schenkbelasting i.f.v. federaal geplande
2016initiatieven

Begin 2015

2.1.1.4.g_MP1

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

Analyse van de geplande
hervormingen en impact op
erfbelasting en formuleren
alternatief scenario

Verkennende gesprekken met onroerend erfgoed

PR

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

De aanpassing van de VCF ligt
voor in voorontwerp van
decreet, maar vergt nog
verdere invulling (zoals de
concrete invulling van de
tarieven o.a.) en moet het
verder wetgevend proces nog
Vlabel maakte talrijke simulaties in de
doorlopen (te beginnen met
loop van 2015 voor het mogelijke nieuwe de repliek op advies Raad van
basistarief voor het Vlaams Gewest.
State)
Werkmethodiek bepaald: Department
F&B levert de inventaris van de bestaande
gunstregimes aan VLABEL op, die verder
nakijkt begin 2016. Wordt samen
opgepakt met doelstelling Rationalisering
okt/15 Vlaamse fiscaliteit

Analyse van de geplande hervormingen en impact op
erfbelasting en formuleren alternatief scenario
Eerste helft 2016
Meerjarig
Overleg m.b.t. aan te passen regelgeving aangaande erf- en schenkbelasting
Medio 2016
i.f.v. federaal geplandeMeerjarig
initiatieven
Contactname met CJSM – verkennende gesprekken
Begin 2017
Meerjarig
Verkrijgen van voorstellen vanwege CJSM met bijhorend cijfermateriaal
Voorjaar
waarover
2017 CJSM beschikt Meerjarig
Nagaan haalbaarheid (budgettair – technisch - juridisch) van voorstellen
NajaarCJSM
2017 – formuleren beleidsvoorstel
Meerjarig
Evaluatie genomen maatregelen + eventueel formuleren beleidsvoorstellen
Begin 2019
voor bijsturing
Meerjarig

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Inventarisatie ondersteuningssystemen
Januariwonen
2016 -(fiscaal
augustus
(fiscale
2016 uitgaven) en niet-fiscaal (subsidies
2016
en premies)) inclusief budgettaire impact: matrix met verbanden tussen doelgroepen en voorwerp van de

Overleg bevoegde federale kabinet en/of opvolgen federale
parlementaire initiatieven m.b.t. hervorming erfrecht
PR

Kwalitatieve evaluatie*

Een eerste plan van aanpak werd
opgemaakt i.s.m. het departlement
Financiën en Begroting. Het departement
zal alle fiscale gunstregimes oplijsten en
overmaken aan Vlabel. Vervolgens zal
Vlabel begin 2016 deze lijst aanvullen.
Wordt samen opgepakt met doelstelling
Globale benadering Vlaamse
okt/15 Woonfiscaliteit.
Inventarisatie per belasting - Lijst van aan te passen 31/08/2016
fiscale bepalingen

Contactname bevoegde federale kabinet aangaande
geplande hervorming erfrecht

PR

Datum realisatie

1/02/2016
2015
1/04/2016
2015
1/04/2016
1/04/2016

De werkmethodiek en de
beleidsmaatregelen werden in kaart
gebracht; er wordt aan een rapport
gewerkt dat naar gelang de voortgang
meer inhoud krijgt. Cijfergegevens worden
toegevoegd .

2015
2015

PR

2.1.1.4.i_MP1

Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten

Werkmethodiek bepalen

Medio 2015

Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx

PR
PR
PR

2.1.1.4.i_MP2
2.1.1.4.i_MP3
2.1.1.4.j_MP1

Alternatieve grondslag onroerende voorheffing

Beleidsevaluatie: OV – LSB op mogelijke contradicties
Formuleren van een beleidsaanbeveling
Opstart ism departement FB

September 2015 – januari 2016 Meerjarig
feb/16 Meerjarig
Begin 2017
Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling
2016 Beleidsdoelstelling
2017 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx
Wendy Hendrickx
Kim De Leeuw

PR

2.1.1.4.j_MP2

Evaluatie databank voor wat betreft verzamelde cijfergegevens

Begin 2017

Meerjarig

2017 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Kim De Leeuw

2017

PR

2.1.1.4.j_MP3

Evaluatie databank voor wat betreft verzamelde cijfergegevens
monitoren effecten bestaande maatregelen investeringsaftrek
materieel en outillage
monitoren effecten bestaande maatregelen investeringsaftrek
materieel en outillage
Formuleren van een beleidsaanbeveling
eventuele regelgevende initiatieven m.o.o. nieuwe
investeringsbeslissingen KJ2017
opportuniteitsonderzoek

Begin 2019

Meerjarig

2019 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Kim De Leeuw

2019

april/mei 2016 en april/mei 2017
Meerjarig

2016 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

2016

april/mei 2016 en april/mei 2017
Meerjarig
juni-augustus 2016
Meerjarig

2017 Beleidsdoelstelling
2016 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid

2017
2016

Meerjarig
jan/15 Eenmalig

2016 Beleidsdoelstelling
2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid

PR

2.1.1.4.k_MP1

PR
PR

2.1.1.4.k_MP2
2.1.1.4.k_MP3

PR
PR

2.1.1.4.k_MP4
2.1.1.4.l_MP1

PR

2.1.1.4.l_MP2

PR
PR
PR
PR

2.1.1.4.m_MP1
2.1.1.4.m_MP2
2.1.1.4.m_MP3
2.1.1.4.m_MP4

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PP
OD
HP

2.1.1.4.n
2.1.1.4.n_MP1
2.1.1.4.n_MP2
2.1.1.4.n_MP3
2.1.1.4.n_MP4
2.1.1.4.n_MP5
2.1.1.4.n_MP6
2.1.1.5
2.2
2.2.1

PP

2.2.1.1

Versterking fiscale positie ondernemingen: beleidsevaluatie en
bijstelling investeringsaftrek materieel en outillage

Onderzoek naar uitbouw van ruling/bemiddelingsdienst

najaar 2016

jun/15 Eenmalig

eventueel regelgevend initiatief
Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van de
interne en externe informatie-uitwisseling

Inzicht in big data
Overzicht relevante databronnen
Big data case
Uitbreiding rapporteringsmogelijkheden

Jan-Febr 2015
Jan-April 2015
Mei-september 2015
vanaf september 2015

Meerjarig
Meerjarig
Meerjarig
Meerjarig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

2015
2015
2015
2015

Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid
Regelgeving en beleid

Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling

Afbouw van de gewestelijke vekrottingsheffing woningen en
overheveling van de bevoegdheden naar lokale bestuursniveau

Stafdienst

Lopend

2016
Beleidsevaluatie: OV – LSB op
mogelijke contradicties
September 2015 – januari 2016
Formuleren van een beleidsaanbeveling
feb/16

2016
Marc Gyselinck

Marc Gyselinck

Gerealiseerd

Gerealiseerd

De mogelijkheid tot ruling werd ingevoerd
bij decreet van 17 juli 2015 tot wijziging
van de VCF, gepubliceerd in BS 14
augustus 2015; ook een protocol voor
samenwerking met de federale Dienst
Voorafgaandelijke Beslissingen werd
afgesloten, teneinde zogenaamde
"gemengde" beslissingen mogelijk te
maken (het protocol werd getekend op
15/7/2015).

2015
2015
2015

Kris De Sagher
ondersteunen van beleidsinitiatieven
jun/16
regelgevende voorstellen
dec/16
fasegewijze afbouw van inkohierings- en inningsprocessen
fasegewijze afbouw van dossierbehandelingsprocessen
fasegewijze afbouw van inkohierings- en inningsprocessen
fasegewijze afbouw van invorderings- en gescjhillenbehandelingsprocessen

bewaken van maatschappelijke evoluties en tendensen

Recurrente taak

Regelgeving en beleid

OD2.2: beheren regelgeving
beheren regelgeving

juridisch-technisch adequate omzetting van de
beleidsdoelstelling naar transparante en eenduidige
regelgevende teksten

Jaarlijks

PR

2.2.1.1.a

Verdere uitbreiding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit:
reparatiedecreet m.b.t. Erf- en Registratiebelastingen

PR

2.2.1.1.b

Verlaging verdeelrecht voor scheidende koppels
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Recurrente taak

2016
2016
2017

Traditioneel worden naast eventuele
afzonderlijke wetgevende initiatieven
fiscale maatregelen gebundeld in de
programmadecreten (te rbegeleiding van
de begroting, of van de
begrotingsaanpassingen), of gebundeld
als zogenaamde decreten Diverse Fiscale
Bepalingen. Een aantal maatregelen
werden in 2015 opgenomen in het
decreet van 18 december 2015 houdende
begeleiding van de begroting 2016.

Regelgeving en beleid

Amanda Beynsberger

Gerealiseerd

Gerealiseerd

30/06/2015 Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Wendy Hendrickx en Marc
Gyselinck

jan/15 Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

Regelgeving en beleid

Marc Gyselinck

Om een aantal technische correcties door
te voeren en lacunes op te vullen werden
een aantal maatregelen opgenomen in
het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging
jul/15 VCF, gepubliceerd in BS 14 augustus 2015.
De verlaging van het verdeelrecht werd
gerealiseerd bij decreet van 18 december
2015 houdende begeleiding van de
dec/15 begroting 2016.

2017
2017
2017
2018

Aard

PP

Nr

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

verduidelijken regelgeving via omzendbrieven,
administratieve standpunten, commentaren

2.2.1.2

Jaar (initiële
planning)

Thema

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Verantwoordelijk
personeelslid

Recurrente taak

Regelgeving en beleid

Marc Gyselinck

Recurrente taak
Recurrente taak

Klantenmanagement
Stafdienst

Marc Gyselinck
David De Schutter
Kris De Sagher

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Datum realisatie

Kwalitatieve evaluatie*

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

In dit verband zijn onder meer te
vermelden: Omzendbrief 2015/1 inzake
antimisbruikbepaling / Omzendbrief
2015/2 inzake overdracht familiale
ondernemingen en vennootschappen /
Omzendbrief 2015/3 inzakeTakelen

OD2.3 verkort:
informatie en communicatie

OD

HP
PP
PP

PR

OD2.3 voluit:
meewerken aan het uitwerken en voeren van een gericht
informatiebeleid met het oog op:
- het aan burgers in het algemeen verstrekken van duidelijke
en correcte inhoudelijke informatie met betrekking tot de
gewestbelastingen;
- het aan de betrokken belastingplichtigen verstrekken van
duidelijke en correcte informatie met betrekking tot lopende
dossiers;
- het actief prospecteren naar mogelijke verbeterpunten
inzake de inning van de gewestbelastingen die in eigen
beheer worden geïnd

2.3

jaarlijks

structureel: het aan burgers in het algemeen verstrekken van
duidelijke en correcte inhoudelijke informatie via de website

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2

dagelijks onderhoud website
beheer en verdeling informatiebrochures

volledige vernieuwing van de website belastingen.vlaanderen.be
binnen het Kanooh-platform, zowel inhoudelijk als vormelijk
conform de vernieuwde Vlaams huisstijl

2.3.1.1.a

30/04/2015 Eenmalig

2015 Beheersdoelstelling

Klantenmanagement

David De Schutter

dossiers :Interpretatievragen (452) ; Ruling
(75 geopend waarvan 13 uitmonden tot
een beslissing); VRAAGNOT (328),
MAILREG (10) en MAILSUC (4) KABI (79)

Gerealiseerd

PR

2.3.1.2.a

volledige vernieuwing van de informatiebrochures, zowel
inhoudelijk als vormelijk conform de vernieuwde Vlaams huisstijl

31/12/2015 Eenmalig

2015 Beheersdoelstelling

Stafdienst

Kris De Sagher

Lopend

PR

2.3.1.1.b

ontsluiting van administratieve standpunten en rulings via de
website

30/04/2015 Eenmalig

2015 Beheersdoelstelling

Klantenmanagement

David De Schutter

Gerealiseerd

PR

2.3.1.a

consolideren en uitbreiden van de mogelijkheden om digitaal
zijn dossier en gegevens te beheren

Beleidsdoelstelling

Klantenmanagement

David De Schutter

Lopend

HP

2.3.2

Recurrente taak

Stafdienst

Kris De Sagher

het voeren van informatiecampagnes gericht op de
communicatie van specifieke beleidsdoelstellingen

De bestaande website werd
omgeschakeld naar het nieuwe CMS via
Kanooh. De website werd vervolledigd
met een aantal pagina's en de content
31/12/2015 werd gereviseerd.
In 2015 werden een aantal brochures in
het kader van de verkeersbelasting
inhoudelijk herwerkt en aangepast aan de
nieuwe Huisstijl. Andere brochures zijn
door maatschappelijke tendensen en snel
evoluerende regelgeving absoluut
achterhaald, en om die reden niet snel
herwerkt. In het kader van de herziening
van de communicatieplannen in 2016
wordt de noodzaak aan brochures
afgewogen ten opzichte van een vlottere
informatiedoorstroming via de website.
Vanaf eind april 2015 worden de items
vanuit het Standpuntenoverleg die
voorpublicatie worden aangemerkt,
systematisch ter beschikking gesteld via
30/04/2015 de website.
Een eerste Proof Of Concept werd
uitgewerkt eind 2015-begin 2016 in het
kader van het anavragen en beheren van
vrijstellingen kilometerheffing. Vanaf
2016 worden aanvullende processen
uitgerold.
In 2015 werden geen gerichte
communicatiecampagnes gevoerd;
externe communicatie werd zowel
reactief gevoerd dmv talrijke
perscontacten, als proactief door het zelf
verspreiden van persbercihten via de
geëigende kanalen.

In vraag stellen van de
noodzaak aan
informatiebrochures in het
kader van visiebepaling op
externe communicatie

30/04/2015

2015

30/09/2016

2015

SD3 verkort:
invordering via CIC

SD

3

SD3 voluit:
het in de plaats treden van opdrachtgevende entiteiten van
de Vlaamse overheid, om te komen tot een uniforme,
efficiënte en effectieve invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen en als dusdanig schaalvoordelen te
bereiken, waar mogelijk via een uniek invorderingsdossier
OD3.1 verkort:
invorderen niet-fiscale schuldvorderingen

OD
HP

OD3.1 voluit:
als betrouwbare partner een maximale invordering van de
aan het agentschap toevertrouwde dossiers waarborgen, met
de inzet van minimale kosten voor zowel burger als overheid,
door het efficiënt en effectief inzetten van de mogelijkheden
tot invordering die het agentschap ter beschikking staan,
waar mogelijk door een uniek invorderingsdossier

3.1
3.1.1

PP

3.1.1.1

PP

3.1.1.2

invordering niet-fiscale schuldvorderingen

invordering niet-fiscale schuldvorderingen

Recurrente taak

Centrale invorderingscel

Hilde Vastenavondt

status quo; rapportering omtrent
ontvangen en ingvorderde dossiers wordt
ten behoeve van de opdrachtgevende
entiteiten ontsloten via intranet;
jaarrapportering via internet.

ontwikkeling en implementatie van niet-fiscale toepassingen

Recurrente taak

Centrale invorderingscel

Hilde Vastenavondt

status quo

OD3.2 verkort: uitbouw CIC

OD

OD3.2 voluit:
het positief in de markt zetten van de CIC bij entiteiten die
potentieel beroep kunnen doen op de CIC, om een
kostenefficiënte invordering te waarborgen voor zowel
opdrachtgevende instantie als burger of onderneming

3.2

HP

3.2.1

bekendmaking dienstverlening / verplichte winkelnering

Beheersdoelstelling

Centrale invorderingscel

Kris De Sagher

HP

3.2.2

opmaken en bewaken generiek afsprakenkader / SWAK / SLA

Beheersdoelstelling

Centrale invorderingscel

Hilde Vastenavondt

PR

3.2.a

2016 Beheersdoelstelling

Centrale invorderingscel

Hilde Vastenavondt

SD

OD

4

4.1

HP

4.1.1

PP

4.1.1.1

PP

4.1.1.2

PP

4.1.1.3

PP

4.1.1.4

PP
PP

4.1.1.5
4.1.1.6

HP
HP

4.1.2
4.1.3

PR
HP
PP

4.1.3.a
4.1.4
4.1.4.1

PP

4.1.4.2

onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een
uniek invorderingsdossier

Eenmalig

Via het kerntakenplan voor de Vlaamse
Belastingdienst werd het principe
beschreven dat via de CIC synergieën op
vlak van invordering kunnen worden
gecreëerd, voor zover entiteiten eigen
invorderingsprocessen als een nietkerntaak zouden omschrijven. Bij de
verdere uitwerking van de
kerntakenplannen werd overheidsbreed
in eerste instantie gefocust op af te
bouwen of te optimaliseren processen, en
voorlopig nog niet op te versterken
processen. Desondanks zijn er in 2015
dossiers bijgekomen van de nieuwe
opdrachtgever Onderwijs en Kind en
Gezin,
Tevens werden een aantal gesprekken
gevoerd met een aantal andere
geïnteresseerden
rond de invordering van vorderingen
m.b.t. rampenschade, enkelbanden,
boetes de Lijn,
de nieuwe heffing voor oa bebat/recupel,
en de tegemoetkoming hulp aan
bejaarden.
Er bestaat een
modelsamenwerkingsovereenkomst
waarin elke opdrachtgevende entiteit kan
kiezen uit een aantal clausules die het
best bij zijn behoeften aansluit.
Deze doelstelling kan als gerealiseerd
beschouwd worden aangezien dossiers
van eenzelfde opdrachtgever die op
hetzelfde moment binnenkomen bij de
CIC, samen vertrekken voor invordering
worden overgemaakt aan DIAM, dat
sowieso bundelt per debiteur.

Gerealiseerd

SD4: performante dienstverlening aan openbare besturen op
vlak van vastgoedtransacties en als authentificerende derde,
waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden
bewaakt
OD4.1: wettelijke opdrachten/taken op vlak van
vastgoedtransacties en als authentificerende derdere aliseren
binnen een voor elk type dossier aanvaardbare termijn en
tegen een billijke kostprijs, met de focus op compliance in het
eindresultaat
behandelen van actuele lopende opdrachten en nieuwe
dossiers
verwerving onroerende goederen voor rekening van
entiteiten van de Vlaamse Overheid
vervreemding onroerende goederen voor rekening van
entiteiten van de Vlaamse Overheid
onteigeningsprocedures voor rekening van entiteiten van de
Vlaamse Overheid
verwerving en vervreemding van onroerende goederen voor
rekening van openbare instellingen (o.a. EVA's en VOI's)
verwerving en vervreemding van onroerende goederen mits
lastgeving van ondergeschikte besturen, OCMW's en
entiteiten onder toezicht
verlenen van bijstand bij onteigeningsprocedures
schatting en waardering van vermogensbestanddelen, en
onroerende goederen in het bijzonder
coördineren van de aanwijzing van landmeters of experten

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

Recurrente taak
Recurrente taak

Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties
Schattingen en
waarderingen
Coördinatie taxatie

Recurrente taak
Recurrente taak

Saskia Arijs
Het kwaliteitscharter kwam tot stand als
tijdelijke oplossing tot de schatters van
VLABEL zelf kunnen instaan voor de
voorafgaande schattingen in het kader
van de erfbelasting.
De doelgroep werd op basis van
objectieve criteria beperkt tot de
landmeters-experten. Er is hierover
evenwel een procedure hangende bij de
RvSt.
Een L-E die het charter onderschreven
heeft, wordt opgenomen op een lijst die
beschikbaar is op de website van VLABEL.
Begin 2016 stonden er 370 L-E op de lijst.
De controle op de schattingsverslagen,
zowel de vormelijke controle (is het
verslag in overeenstemming met het
charter) als de inhoudelijke controle van
de geschatte waarde, gebeurt door de
schatters van de afdeling
vastgoedtransacties.

Opstellen, bekendmaken en honoreren van een
afsprakencharter met landmeters-experten i.k.v. een
kwaliteitsvolle raming van de waarde van onroerende
goederen

Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling
Recurrente taak

Coördinatie taxatie
Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

optreden als authentificerende derde
1° akten van verwervingen en vervreemdingen;
2° akten houdende vestiging van zakelijke rechten;
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Saskia Arijs

Gerealiseerd

mrt/15

2015

Aard

Nr

PP

4.1.4.3

PP

4.1.4.4

PP
PP
PP

4.1.4.5
4.1.4.6
4.1.4.7

PP
PP
PP

4.1.4.8
4.1.4.9
4.1.4.10

PR

4.1.a

PR

4.1.b

OD
OD

4.2
4.3

PR

4.3.a

PR
PR

4.3.b
4.3.c

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

3° akten houdende huurovereenkomsten en opheffing
van bestaande inschrijvingen;
4° akten betreffende openbare verkopingen, en de
organisatie daarvan;
5° akten betreffende de oprichting, de organisatie, de
statuten en het intern bestuur van rechtspersonen;
6° akten van dading;
7° basisakten;
8° akten van verkaveling, herverkaveling, of
ruilverkaveling;
9° akten van kwijting;
10° akten van kredietopening.

wegwerken van de historisch opgebouwde en overgenomen
achterstand, onder meer door een uitfiltering van nog te
behandelen dossiers i.s.m. de opdrachtgevers
vormen van een gedragen visie en beleid over de grenzen van
de uit te voeren taken en opdrachten

6/9

Thema

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

Recurrente taak

Vastgoedtransacties

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties

Verantwoordelijk
personeelslid

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Datum realisatie

Kwalitatieve evaluatie*

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

2015 Beheersdoelstelling

Vastgoedtransacties

2015

2015 Beheersdoelstelling

Vastgoedtransacties

2015

Beheersdoelstelling

Vastgoedtransacties

Meerjarig

Beleidsdoelstelling

Vastgoedtransacties

Meerjarig
Meerjarig

Beheersdoelstelling
Beheersdoelstelling

Vastgoedtransacties
Vastgoedtransacties

OD4.2: het positief in de markt zetten van de afdeling
vastgoedtransacties bij potentiële opdrachtgevers, om
rechtmatige verwachtingen te creëren en een duurzame
partnerrelatie uit te bouwen
OD4.3: uitbouwen van een performante organisatie
integratie van dienst Vastgoedakten en de voormalige
federale aankoopcomités
uniformiteit in principes, werkwijze/procedures (gelijkheid) /
vereenvoudiging
workload beheersen, hervormen, consolideren

Jaar (initiële
planning)

Aard

Nr

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

Jaar (initiële
planning)

Thema

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Verantwoordelijk
personeelslid

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Datum realisatie

Kwalitatieve evaluatie*

5

OD
HP

5.1
5.1.1

PP

5.1.1.1

vorming, training en opleiding

Recurrente taak

Personeelsdienst

Els Van Moer

PP
PP

5.1.1.2
5.1.1.3

interne opleidingen
retentie en doorstroming

Recurrente taak

Kenniscel
Personeelsdienst

Annick Ghysens (EB-RB)

Aan alle nieuwkomers in kader van 5e en
6e staatshevorming werden de nodige
vakinhoudelijke en ondersteunende
opleidingen gegeven
In 2015 werden talrijke opleidingssessies
georganiseerd inzake de erf- en
registratiebelastingen voor de
medewerkers van de diverse afdelingen,
vaak op maat van het doelpubliek
gemaakt.

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Nieuwkomers worden systematisch
onthaald binnen de organisatie, krijgen
een onthaalbundel en worden verder
begeleid binnen betrokken
afdeling/dienst door een meter/peter

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

BP

5.1.1.3.1

PR

5.1.1.3.a

BP

PR
PP

PR

5.1.1.4.1.a

beheren HR

Beroep doen op ervaring van oudere collega’s; zorgen voor
een aanspreekpunt voor nieuwe medewerkers; coaching van
nieuwkomers

Diversiteit en gelijke
kansen

Re-integratie van langdurig zieken

Een maattraject organiseren rond het herkennen van
signalen van burn-out en stress

2015-2016

werving en selectie
maximale aandacht besteden aan het wervings- en
selectieproces met oog voor diversiteit en gelijk kansen om
over de meest geschikte medewerkers te kunnen beschikken

Vacatures doorsturen naar mailinglijst kansengroepen

PR

5.1.1.4.1.b

PR

5.1.1.4.1.c

PR

5.1.1.4.1.d

jobstudenten van buitenlandse herkomst aanwerven,
verspreid over het ganse beleidsdomein

BP

Diversiteit en gelijke
kansen
Diversiteit en gelijke
kansen

Peter- en meterschap (i.k.v. onthaalbeleid)

jobstudenten met een arbeidshandicap aanwerven, verspreid
over het ganse beleidsdomein
Jongeren met een arbeidshandicap die enkel deeltijds
kunnen werken ook kansen geven om een vakantiejob
binnen FB op te nemen

PR

5.1.1.4.1.e

Welzijn
Recurrente taak

Personeelsdienst
Personeelsdienst

Miranda Vandevelde
Els Vermeir

Uitgesteld

Jaarlijks

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Jaarlijks

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Zal niet uitgevoerd worden

Jaarlijks

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Uit de betrokken doelgroep werden geen
kandidaturen ingediend in 2015
Bij de werving van de jobstudenten
tijdens de zomerperiode 2015 werden
opnieuw een aantal jobstudenten van
buitenlandse herkomst geworven
Vacatureberichten zijn aangepast waarbij
in het luik aanbod volgende paragraaf is
opgenomen "De Vlaamse overheid wil de
samenleving waarvoor ze zich inzet zo
goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden dan ook geselecteerd op basis van
hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht geslacht, afkomst of handicap."

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Uitgesteld

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Opmaak integratieprotocollen n.a.v. overname
personeelsleden met een arbeidshandicap of chronische
ziekte i.k.v. 5e en 6e staatshervorming

Diversiteit en gelijke
2015 kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

PR

5.1.1.4.2.c

het nieuwe personeelslid op de hoogte brengen van het
bestaan en de dienstverlening van de dienst
Emancipatiezaken

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

PR

5.1.1.4.2.d

collega’s op de hoogte brengen van de handicap en de
beperkingen die hiermee samengaan om zo de integratie te
bevorderen. Kanaliseren van en inspelen op de
bezorgdheden van de collega’s

Diversiteit en gelijke
kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

PR

5.1.1.5.b

PR
PP
HP
PP

5.1.1.5.c
5.1.1.4
5.1.2
5.1.2.1

Vroegtijdig detecteren van problemen en ingrijpen waar
nodig.
De integratie van alle nieuwkomers (en specifiek
nieuwkomers van de kansengroepen) bevorderen.
Inspelen op integratieproblemen die zich eventueel stellen.
Sensibiliseren van de personeelsleden. Omkadering en
verdere begeleiding is belangrijk.

26/03/2015 Eenmalig
Eenmalig

Eenmalig
Eenmalig

risico-analyse controlefuncties
personeelsadministratie
beheren personeelsdossiers

PR

5.1.2.1.a

In kaart brengen van de medewerkers met een
arbeidshandicap of chronische ziekte en samen met hen
accuraat beeld krijgen van de vertegenwoordiging van de kansengroepen
bekijken
in ons beleidsdomein
of een integratieprotocol
via correcte registratie
nodig isin Vlimpers

PR

5.1.2.1.b

Documenten, sjablonen,…aanpassen n.a.v. nieuwe definitie medewerkers met een buitenlandse herkomst

PP
HP

PP
PP
HP

PP
HP
PP
PP
PP
HP

5.1.2.2
5.1.3

5.1.3.1
5.1.3.4
5.1.4

5.1.4.1
5.1.5
5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.5.3
5.1.6

Diversiteit en gelijke
kansen
Diversiteit en gelijke
kansen

Sensibiliseren en permanente betrokkenheid en draagvlak garanderen rond HR-thema's

Onderzoek naar de noodzaak en de behoeften van een
werkgroep gelijke kansen en diversiteit

informatieverstrekking over personeelsaangelegenheden

Diversiteit en gelijke
2015 kansen
Diversiteit en gelijke
2015 kansen
Diversiteit en gelijke
2015 kansen
2015 Welzijn
Recurrente taak
Recurrente taak

uitschrijven, opvolgen vanoverheidsopdrachten
financiële en administratieve controle op derde partijen

juridische adviesverlening
scanning
dossierbepaling
verzending
bewaken van de arbeidsveiligheid

PR

5.1.6.a

In functie van de risico’s, verbonden aan de nieuwe functies
i.h.k.v. de 5de en 6de staatshervorming, de correcte codes
toekennen voor de nieuwe personeelsleden

PR

5.1.6.b

De rol van zonevrijwilligers en EHBO-verantwoordelijken
expliciet opnemen in de functiebeschrijvingen van de
betrokkenen (op te nemen bij opmaak nieuwe fube’s)

PR

5.1.6.c

PR

5.1.6.d

Een oproep doen naar nieuwe zonevrijwilligers en EHBOverantwoordelijken, gelet op uitbreiding n.a.v. 5de en 6de
staatshervorming
In de loop van eerste semester 2015 alle nieuwe collega’s een
welzijnsrondgang geven, zodat zij op de hoogte zijn van alle
gebouwgebonden welzijnsaspecten
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Miranda Vandevelde

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Zal niet uitgevoerd worden

Personeelsdienst
Personeelsdienst
Personeelsdienst
Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Eenmalig

Diversiteit en gelijke
2015 kansen

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Uitgesteld

Geschillen en advies

Geschillen en advies
Stroombeheer
Stroombeheer
Stroombeheer
Stroombeheer
Personeelsdienst

bij indiensttredingen van
medewerkers uit de
kansengroepen, voor een
gerichte opvang zorgen
de arbeidspost zo goed
mogelijk aanpassen aan de
behoeften van het
personeelslid in kwestie
Opmaak integratieprotocollen
n.a.v. overname
personeelsleden met een
arbeidshandicap of
chronische ziekte i.k.v. 5e en
6e staatshervorming
het nieuwe personeelslid op
de hoogte brengen van het
bestaan en de dienstverlening
van de dienst
Emancipatiezaken
collega’s op de hoogte
brengen van de handicap en
de beperkingen die hiermee
Bij de opmaak van de integratieprotocols samengaan om zo de
werd in overleg met de leidiggevende
integratie te bevorderen.
besproken of en hoe de directe collega's Kanaliseren van en inspelen
op de hoogte worden gebracht van de
op de bezorgdheden van de
betrokken arbeidshandicap
collega’s

31/12/2016

2016

31/12/2016

2016

31/12/2016

2016

31/12/2016

2016

2016

2016

2016

2016

Vacature werd gepubliceerd op de
website van duoday.be maar er boden
24/03/2015 zich geen kandidaten aan
Wordt opgevangen via de
integratieprotocols
Er werd geen onmiddellijk behoefte aan
de installatie van een dergelijke
werkgroep gedetecteerd

Organiseren van een Duodag
voor mensen met een
arbeidshandicap

31/12/2016

2016

Els Vermeir
Els Vermeir

Personeelsdienst

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak
Welzijn

postverwerking

Personeelsdienst

Personeelsdienst
Geschillen en advies

Zal verder opgenomen
worden in 2016 en
volgende

31/12/2016 2015-2016

Vroegtijdig detecteren van
problemen en ingrijpen waar
nodig.
De integratie van alle
nieuwkomers (en specifiek
nieuwkomers van de
kansengroepen) bevorderen.
Inspelen op
integratieproblemen die zich
eventueel stellen.
Sensibiliseren van de
personeelsleden. Omkadering
en verdere begeleiding is
belangrijk.

Diversiteit en gelijke
2015 kansen

Recurrente taak
Recurrente taak
Recurrente taak

interne adviesverlening

Gerealiseerd

Eenmalig

Recurrente taak
Recurrente taak

contractbeheer

jobstudenten van
buitenlandse herkomst
aanwerven, verspreid over
het ganse beleidsdomein

Miranda Vandevelde

bij indiensttredingen van medewerkers uit de
kansengroepen, voor een gerichte opvang zorgen

Organiseren van een Duodag voor mensen met een
arbeidshandicap
Workshop omtrent autisme en chronische ziekten
organiseren voor leidinggevenden

Bij externe vacatures, deze
ook doorsturen naar
mailinglijst kansengroepen
jobstudenten met een
arbeidshandicap aanwerven,
verspreid over het ganse
beleidsdomein

Miranda Vandevelde

5.1.1.4.2.b

5.1.1.5.a

In 2015 hebben er een aantal
evaringsstages plaatsgevonden voor
personen met
arbeidshandicap/chronische ziekte
Gelet op het feit dat de vacatures in 2015
allemaal via horizontale mobiliteit
werden aangeboden, kon deze
doelstelling niet gerealiseerd worden
Bij de werving van de jobstudenten
tijdens de zomerperiode 2015 werden
opnieuw een aantal jobstudenten met
arbeidshandicap geworven

Personeelsdienst

PR

PR

Een maattraject organiseren
rond het herkennen van
signalen van burn-out en
stress, specifiek voor
coördinatoren

Personeelsdienst

5.1.1.4.2.a

5.1.1.5

Lopend

In het najaar 2015 werd aan alle
leidinggevenden een informatiesessie
aangeboden rond het herkennen van
stress en burnout

Diversiteit en gelijke
kansen

PR

5.1.1.4.2.e

31/12/2015 Peter- en meterschap is geïntroduceerd.
Langdurig zieken (vanaf 1 maand
ononderbroken ziek) worden systematisch
gecontacteerd door de
reïntegratieambtenaar m.o.o. hervatting

Jaarlijks

de arbeidspost zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften
van het personeelslid in kwestie

PP

Gerealiseerd

Diversiteit en gelijke
kansen

Jaarlijks

Gebruiken van doelgroepneutrale vacatureberichten

5.1.1.4.2

PR

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

OD5.1: zorgvuldig beheer van middelen en mensen (budget,
menselijk kapitaal, logistiek/activa), onder meer door
gestroomlijnde ondersteunende processen

5.1.1.3.b
5.1.1.4

5.1.1.4.1

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

SD5: efficiënte en effectieve interne werking

5.1.1.3.2

BP

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

CE0-1CAB2ZZ-LO en
CE0-1CAB2ZZ-WT

SD

Voor de nieuwkomers 2015 is de
inventarisatie gedeeltelijk gebeurd via de
oriënteringsgesprekken; met de betrokken
medewerkers werden intussen de
noodzakelijke integratieprotocols
afgesloten

In kaart brengen van de
medewerkers met een
arbeidshandicap of
chronische ziekte en samen
met hen bekijken of een
integratieprotocol nodig is
Documenten,
sjablonen,…aanpassen n.a.v.
nieuwe definitie medewerkers
met een buitenlandse
herkomst

2015

31/12/2016

Op geregelde tijdstippen en in functie van
bepaalde noodwendigheden wordt via
nieuwsbrieven of specifieke mailberichten
gecommuniceerd over
personeelsaangelegenheden

Els Vermeir
Björn De Backer

In de loop van 2014 werd
na een openbare aanbesteding een
nieuwe partner aangesteld voor de
opdracht Groot-volume printing
(1/1/2015-31/12/2018). Het was tevens
het eerste dossier van VLABEL waarbij de
gunning gebeurde via e-tendering. De
opdracht werd reeds in augustus gegund
waardoor de nodige ruimte werd
gecreëerd voor de praktische opstart van
de samenwerking.

Björn De Backer

In de loop van 2015 heeft team Geschillen
en advies in het kader van haar interne
dienstverlening binnen VLABEL gefocust
op:
- Dossiergebonden adviesverlening (alle
heffingen): behandeling van juridische
vragen in concrete dossiers
- generieke adviesverlening (alle
heffingen): juridische vragen die een meer
algemene problematiek betreffen
- ondersteuning CIC: zowel dossiermatige
adviezen, samenwerkingsovereenkomsten
als regelgevende initiatieven

Björn De Backer
Peter Detroyer
Peter Detroyer
Peter Detroyer
Peter Detroyer
Miranda Vandevelde

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Uitgesteld

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Nodige voorbereidingen
treffen m.o.o. organisatie van
een risicoanalyse voor
loketfuncties en
controleurs/motorrijders
De rol van zonevrijwilligers en
EHBO-verantwoordelijken
expliciet opnemen in de
Zal opgenomen worden in 2016 nav
functiebeschrijvingen van de
opmaak nieuwe functiebeschrijvingen
betrokkenen (op te nemen bij
binnen het project functieclassificatie
opmaak nieuwe fube’s)
Voor alle nieuwe
medewerkers, werkzaam in de
site Lavoisier te Molenbeek
Voor alle standplaatsen werd een interne een interne oproep
oproep gedaan bij de betrokken
organiseren m.o.o. werving
personeelsleden om de rol van EHBO- en van EHBO- en
31/12/2015 zoneverantwoordelijke op te nemen
zoneverantwoordelijken
Werd door de gebouwverantwoordelijke
ad hoc opgenomen in de verschillende
31/12/2015 nieuwe locaties
Voor alle nieuwe medewerkers werd de
correcte risicocode in VLIMPERS
31/12/2015 toegekend

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

2015

Aard

PR
HP

Nr

5.1.7.a
5.1.8

PR

5.1.8.a

PR

5.1.8.b

HP

PR

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

5.1.9.c

HP

5.1.10

PR

5.1.10.a

PR
HP

5.1.10.b
5.1.11

PR
PR

5.1.11.a
5.1.11.b

Initiële streefdatum

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

Jaar (initiële
planning)

Thema

Welzijn
Welzijn

Blijvende aandacht creëren voor hygiëne in de kitchenettes en koelkasten
In de winter wekelijks zorgen voor een (gezonde)
soeplevering
Personeelsleden sensibiliseren om bijv. bij verjaardagen niet
steeds naar de voor de hand liggende ‘zoete’ traktaties te
grijpen, maar hen wijzen op even lekkere, gezondere
alternatieven

Investeren in een jaarprogramma rond gezonde voeding,
bewegen, ergonomie, … (via korte workshops, gerichte
gezondheidstips, specifieke rubriek in nieuwsbrieven,
aandacht voor gezonde initiatieven,….) (i.s.m. externe
partner)
aandacht voor het vermijden van psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk (incl. pesterijen, geweld en
ongewenst seksueel gedrag op het werk)

De diverse welzijnskanalen meer onder de aandacht brengen,
zonder dat dit leidt tot een ‘aanbod creëert vraag’-effect (via
extranet, een rubriek in de nieuwsbrieven,…)
Leidinggevenden via stresstheater bewust maken van de
problematiek van werkgerelateerde stress (bij zichzelf, maar
vooral bij hun medewerkers) en hen ondersteunen bij het
bespreekbaar maken ervan (i.s.m. externe partner)
De arbeidsreglementen tegen 1 maart 2015 aanpassen aan
de nieuwe wetgeving inzake preventie van psychosociale
belasting veroorzaakt door het werk

5.1.9.a

5.1.9.b

Initiële mijlpalen

Bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk

5.1.9

PR

Projecten

bewaken van de arbeidshygiëne

5.1.8.c

PR

Basisprocessen

Nagaan dat de zonevrijwilligers zelf een beginnende brand
kunnen blussen (checken of de bestaande zonevrijwilligers de
opleiding volgden + zorgen dat de zonevrijwilligers in de
nieuwe locaties ook opgeleid worden)

5.1.6.e
5.1.7

PR
HP

PR

Strategische Doelstellingen

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Personeelsdienst
Personeelsdienst

Verantwoordelijk
personeelslid

Miranda Vandevelde
Miranda Vandevelde

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Lopend

31/12/2016

Uitgesteld

Wordt opgenomen in functie van
herwerking extranet beleidsdomein F&B

De diverse welzijnskanalen
meer onder de aandacht
brengen, zonder dat dit leidt
tot een ‘aanbod creëert vraag’effect (via extranet, een
rubriek in de
nieuwsbrieven,…);
gezamenlijk initiatief VLABEL Departement F&B

31/12/2016

In het najaar 2015 werd voor alle
leidinggevenden een dergelijk
stresstheater georganiseerd

Gerealiseerd

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Zal niet uitgevoerd worden

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Uitgesteld

5.2
5.2.1

PP

5.2.1.1

PP
PP
HP
PP

5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.2
5.2.2.1

VLABEL doet reeds inspanningen via
wekelijkse fruitlevering en soepbedeling
tijdens de wintermaanden

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Welzijn

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Gerealiseerd

Ad hoc door gebouwverantwoordelijke in
de verschillende locaties en via bezoek
ergonome n.a.v. medisch onderzoek
Is gebeurd via interne communicatie en
verwijzing naar website ergonomie;
eveneens op onthaaldag 5/01/2015 onder
de aandacht gebracht

Welzijn
Welzijn

Personeelsdienst
Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Welzijn
Welzijn

Personeelsdienst
Personeelsdienst

Miranda Vandevelde
Miranda Vandevelde

Gerealiseerd
Zal niet uitgevoerd worden

Om afdrukken te verminderen, werden
binnen VLABEL 150 extra beeldschermen
in gebruik genomen
Geen prioriteit

beheren standaardbriefwisseling en formulieren

Recurrente taak

Kenniscel

beheren handleidingen toepassingen
bewaken van performantie van netwerken en systemen

Recurrente taak
Recurrente taak

Kenniscel
Dienstencentrum

functionele analyse

Recurrente taak

Dienstencentrum

Ergonomie van de werkplekken
In de welzijnsrondgang voor de nieuwe collega’s 5de & 6de
SHV bijzondere aandacht schenken aan ergonomie
(ergonomen van GDPB mee inschakelen)
In de nieuwsbrieven regelmatig ergonomie-aspecten onder
de aandacht brengen
Maatregelen inzake leefmilieu (impact via de werkplek)
Meten en opvolgen van verbruik van printers (reeds mogelijk voor DFB, uitrol naar VLABEL vanaf oktober-november 2014)

OD
HP

Via nieuwsflashes en labelling

Stimulering lager (of efficiënter) verbruik via gerichte kleine campagne

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

31/12/2016

Er zal nagekeken worden in hoerverre
hierrond in 2016 een traject kan worden
voorbereid

Gerealiseerd

Miranda Vandevelde

Welzijn

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Bekijken in hoeverre een
jaarprogramma rond gezonde
voeding, bewegen,
ergonomie, … (via korte
workshops, gerichte
gezondheidstips, specifieke
rubriek in nieuwsbrieven,
aandacht voor gezonde
initiatieven,….) (i.s.m. externe
partner) kan worden opgezet

Miranda Vandevelde

Personeelsdienst

Miranda Vandevelde

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016

Nagaan dat de
zonevrijwilligers zelf een
beginnende brand kunnen
Voor VAC Gent hebben de
blussen (checken of de
blusopleidingen reeds in november 2015 bestaande zonevrijwilligers de
plaatsgevonden. Voor de zonevrijwilligers opleiding volgden + zorgen
in de andere locaties wordt in het
dat de zonevrijwilligers in de
voorjaar 2016 een gelijkaardige
nieuwe locaties ook opgeleid
blusopleiding voorzien
worden)

31/12/2016

Personeelsdienst

Welzijn

Personeelsdienst

Kwalitatieve evaluatie*

Vernieuwde aandacht
labellingsysteem koelkasten
en sensibilisering netheid
kitchenettes

Welzijn
Welzijn

Welzijn

Datum realisatie

OD5.2: beheer ICT (het verder uitbouwen en gefaseerd
implementeren van een kwaliteitsvolle,
heffingsoverschrijdende applicatie (het Vlaams Fiscaal
Platform), als generiek platform voor alle heffingen die de
Vlaamse overheid nu en in de toekomst zal innen (ter
ondersteuning van het uniek belastingdossier concept), om te
komen tot een vereenvoudiging van de administratieve
lasten voor de belastingplichtige en bijkomende
efficiëntiewinst voor het agentschap)
operationeel beheer van het VFP
Op vraag van de diverse afdelingen
werden brieven en ook formulieren
aangepast of aangemaakt (bijvoorbeeld
het aangifteformulier erfbelasting)
Voor OV, LSB, PBH, VKB werden de
bestaande handleidingen bij regelmaat
aangepast en aangevuld. Voor erf- en
registatiebelasting bestaan embryonale
gebruikershandleidingen; die moeten
verder verfijnd worden in 2016 naar mate
nieuwe releases worden vrijgegeven in
VFP2

adaptief en correctief onderhoud van het VFP
beheren van de impact van STIPAD op het VFP:
De volgende deelprojecten moeten daarvoor in 2015
gerealiseerd worden:

PR

PR

5.2.2.a_MP

HP
PP

5.2.3
5.2.3.1

PR

5.2.3.a

PR

2015 Beheersdoelstelling

5.2.2.a
o Nieuw laadproces vanuit STIPAD, inclusief anomalie- en
knipperlichtverwerking
o Berekening, proefrollen, ... in Taxatie
o Migratie van de 'oude' inning- en invordering gegevens
naar het vernieuwd VFP
o Inning en Invordering onroerende voorheffing operationeel
maken in nieuw VFP
o Dossierverwerking onroerende voorheffing operationeel
maken in nieuw VFP
o Automatiseren van de mutatieverwerking
o Final Check en rapportering OV

2015 Beheersdoelstelling

ontwikkeling van nieuwe toepassingen, modules of
functionaliteiten
functionele analyse

vernieuwing van de componenten en modules van het VFP,
volgens afzonderlijke projectplanning

verdere digitalisering van contacten met de burger, en
implementatie van persoonlijk dossier

5.2.3.b

Dienstencentrum

Recurrente taak
Recurrente taak

Dienstencentrum
Dienstencentrum

Beheersdoelstelling

Dienstencentrum

Beleidsdoelstelling

2015

Dienstencentrum

Dienstencentrum

Lopend

STIPAD is bij de FOD Financiën in mei 2015
in Productie gegaan. Omwille van de
problemen die ze hierbij gekend hebben,
is de planning voor het aanleveren van de
gegevens aan Vlabel steeds achteruit
geschoven. Dit heeft het reëel risico tot
gevolg dat de OV-verwerking voor 2016
pas enkele maanden later dan normaal
zal kunnen starten.

Lopend

Erf- en Regsitratiebelasting zijn
vernieuwing van de
geïmplementeerd op het nieuwe VFP. De componenten en modules
boetes voor de kilometerheffing worden van het VFP, volgens
in 2016 geïmplementeerd.
afzonderlijke projectplanning

Lopend

Binnen het programma Radicaal Digitaal
wordt er ook veel aandacht besteed aan
communicatie met burgers en bedrijven.
Daardoor heeft dit project ook een andere
'invalshoek' gekregen, in die zin dat we zo
veel mogelijk moeten 'aligneren' met de
initiatieven van Radicaal Digitaal. De
behoeftenanalyse werd afgerond eind
2015. Bedoeling is om in de loop van 20162017 het belastingportaal te vernieuwen
en te 'aligneren' met Radicaal Digitaal.

Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

PR

5.2.3.c

Aangiften successierechten via Portaal Burger

Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

PR

5.2.3.d

Simulatie Registratierechten in Portaal Burger

Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

Dienstencentrum
Project migratie
gewestbelasting
Project migratie
gewestbelasting

PR

5.2.3.e

Integratie van de functionaliteit voor online-afsprakenbeheer

Eenmalig

2015 Beleidsdoelstelling

Dossierbehandeling

PR

5.2.3.b_MP

PR

5.2.3.f

OD
HP
PP
HP

5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2

PP

5.3.2.1

PR
HP
PP

5.3.2.a
5.3.3
5.3.3.1

PP
PR

5.3.3.2
5.3.3.a

PR
HP
PP
PP
PP

5.3.3.a_MP1
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.4.3

Meerjarig

Portaal Burger integreren met het Ondernemersloket

2018 Beleidsdoelstelling

1/05/2016

2016

2016

verdere digitalisering van
contacten met de burger, en
implementatie van
persoonlijk dossier
Bijkomende functionaliteit
die o.a. zal voorzien worden:

2016

- In ‘mijn aanslagbiljetten’ zal
de belastingplichtige de naar
hem toe verzonden
aanslagbiljetten,
herinneringen, … kunnen
opzoeken, inclusief het
‘verzonden document’
kunnen zien en ‘downloaden’
in PDF-formaat.
- In ‘mijn dossiers’ zal de
belastingplichtige alle
‘dossiers’ zoals aangiften,
bezwaren, … met hun status
kunnen opvragen en alle
documenten i.v.m. dat dossier
kunnen bekijken en
‘downloaden’ in PDF formaat.
- Bij het ‘aanmaken’ van een
dossier door de
belastingplichtige (bv. het
indienen van een bezwaar via
de Portaal Burger) zal de
belastingplichtige kunnen
opgeven of alle
correspondentie i.v.m. dat
dossier ‘elektronisch’ mag

Bijkomende functionaliteit die o.a. zal voorzien worden:
- In ‘mijn aanslagbiljetten’ zal de belastingplichtige de naar
hem toe verzonden aanslagbiljetten, herinneringen, …
kunnen opzoeken, inclusief het ‘verzonden document’
kunnen zien en ‘downloaden’ in PDF-formaat.
- In ‘mijn dossiers’ zal de belastingplichtige alle ‘dossiers’
zoals aangiften, bezwaren, … met hun status kunnen
opvragen en alle documenten i.v.m. dat dossier kunnen
bekijken en ‘downloaden’ in PDF formaat.
- Bij het ‘aanmaken’ van een dossier door de
belastingplichtige (bv. het indienen van een bezwaar via de
Portaal Burger) zal de belastingplichtige kunnen opgeven of
alle correspondentie i.v.m. dat dossier ‘elektronisch’ mag
gebeuren. Indien dit het geval is zal de belastingplichtige bij
het aanmaken van een brief/document via e-mail verwittigd
worden dat er ‘nieuwe correspondentie’ beschikbaar is in zijn
dossier.
- De toegangsprocedure om toegang te krijgen tot het Portaal
Burger alsook de ‘delegatie van bevoegdheden’ binnen het
bedrijf moet éénvoudiger gemaakt worden omdat dit
momenteel toch wel een ‘drempel’ is voor het gebruik van
het Portaal voor bedrijven.

De basismodules benodigd
voor de taxatie zouden
operationeel moeten zijn
tegen 01/05/2016.

2015
2015
2015
2015

Dienstencentrum

Lopend

De analyse is gestart eind 2015. Ook dit
project wordt afgestemd op de
initiatieven via Radicaal Digitaal.

1/09/2016

2016

OD5.3: resultaatgericht management en beheer (adequate
gestroomlijnde processen, interne controle, procesbeheer,
kwaliteitscontrole/zorg, …)
rapportering
management- en beheersrapportering

Recurrente taak

Stafdienst

Kris De Sagher

beheren procedureboeken, handleidingen, interne richtlijnen

Recurrente taak

Kenniscel

Annick Ghysens (EB-RB)

Beheersdoelstelling

Dienstencentrum

procesbeheer

inventarisatie, documenteren en ontsluiten van
businessprocessen

De diverse procedureboeken en
handleidingen werden bij aanpassing
regelgeving of standpunt bijgeschaafd of
aangevuld. Verder te zetten in 2016

Uitgesteld

inventarisatie, documenteren
en ontsluiten van
businessprocessen

2016

kwaliteitscontrole
a posteriori kwaliteitscontrole

Recurrente taak

omzetten van klachten en ombudsnota's naar aanbevelingen
tot bijsturing van de interne werking of het beleid

Recurrente taak
Beheersdoelstelling

Uitbouw van een interne inspectiedienst

Stafdienst

Liliane Van Craeyenest

Stafdienst
Personeelsdienst
Stafdienst

Kris De Sagher

Visiebepaling en formele
oprichting
strategisch management
jaarlijkse update van ondernemingsplan
jaarlijkse update van personeelsplan
uitwerken strategische visiedocumenten

Recurrente taak
Recurrente taak
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Kris De Sagher

30/09/2016

2016

Aard

PR

PP
PR

Nr

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Hoofdprocessen

Productieprocessen

Basisprocessen

Projecten

Initiële mijlpalen

Initiële streefdatum

vastleggen van de strategische keuzes die genomen worden
door het Directiecomité en het ICT-overleg in een ICT-visie
en/of –strategie (zodanig dat Vlabel beschikt over een
referentiekader voor de formulering van concrete
jaardoelstellingen op het vlak van ICT en kan nagaan worden
of de ICT-uitgaven systematisch kaderen binnen de business
behoeften. Op deze wijze kan de performantie van het ICT
dienstencentrum tevens beter opgevolgd en, indien nodig
bijgestuurd worden.)

5.3.4.3.a

Eenmalig

5.3.4.4
5.3.4.4.a

5.3.5
5.3.5.1

PP

5.3.5.2

PP

5.3.5.3

PP

5.3.5.4

PR

5.a

PR

5.a_MP

OD
HP
HP

5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.2.1.a

PR
PP

5.4.2.1.a_MP
5.4.2.2

PR

5.4.2.2.a

PR

5.4.2.2.b

PP
PR

2015 Regeringsafspraak

Eenmalig

2015 Regeringsafspraak

Eenmalig

2015 Regeringsafspraak

realisatie van verbeterpunten uit eerdere sterkte-zwakteanalyses

Regeringsafspraak

risico-analyse met betrekking tot de kernprocessen van het
agentschap
volledige sterkte-zwakte-analyse voor het agentschap, met
specifieke aandacht voor de nieuw geïntegreerde belastingen
of taken
jaarlijkse update van de interne sterkte-zwakte-analyse voor
telkens 3 thema's uit de leidraad interne controle

Verantwoordelijk
personeelslid

Dienstencentrum

Marcel Geypen

Dienstencentrum
Stafdienst

Kris De Sagher

Kwantitatieve
evaluatie*
Status

Datum realisatie

Kwalitatieve evaluatie*

Bijgestelde mijlpalen
OP 2016
vastleggen van de strategische
keuzes die genomen worden
door het Directiecomité en
het ICT-overleg in een ICTvisie en/of –strategie (zodanig
dat Vlabel beschikt over een
referentiekader voor de
formulering van concrete
jaardoelstellingen op het vlak
van ICT en kan nagaan
worden of de ICT-uitgaven
systematisch kaderen binnen
de business behoeften. Op
deze wijze kan de
performantie van het ICT
dienstencentrum tevens beter
opgevolgd en, indien nodig
bijgestuurd worden.)

Uitgesteld

Bijgestelde streefdatum Jaar (bijgestelde
OP 2016
planning OP 2016)

Begrotingsartikel
(beleidskredieten)*

2015

30/09/2016

Kris De Sagher

ontwikkeling van een aantal
specifieke efficiëntieindicatoren die de link leggen
tussen ingezette middelen
(input) en behaalde
resultaten (output):
Efficiëntie-indicatoren die
worden opgezet:
- geïnd bedrag (status per
31/12 van het AJ zelf) /
inningskosten (enkel
gerelateerd aan processen
inkohiering en financieel
beheer, aangezien zelden al
invordering zal opgestart zijn
in het aanslagjaar zelf, vnl.
dus personeelskost en
verzendingskosten);
- afgehandelde aanvragen en
bezwaren (meting per
kalenderjaar, status 31/12/KJ)
/ behandelingskost (vnl. maar
niet uitsluitend
personeelskost); exclusief
geschillen en
invorderingsdossiers;
- aantal uitgevoerde controleopdrachten(meting per
kalenderjaar) / kosten

2015

Stafdienst

Kris De Sagher

In het kader van de verfijning
van het kerntakenplan wordt
een methodiek ontwikkeld
en/of toegepast haar in staat
stelt om de
(productie)middelen/apparaa
tskosten in hun totaliteit toe
te wijzen aan de
organisatiedoelstellingen
en/of de (kern)processen en
projecten

2015

Stafdienst

Kris De Sagher

opzetten van overkoepelende
changecodes, waaronder de
kleinere changes kunnen
worden geclusterd. Op die
manier kan via koppeling
tussen changecodes,
gepresteerde uren en
profielprijzen een beeld per
project worden behouden

2016

Stafdienst

Dienstencentrum

Marcel Geypen

Stafdienst

Liliane Vancraeyenest

Stafdienst

Kris De Sagher

Uitgesteld

Gelet op de substantiële veranderingen
binnen het agentschap nav de overname
van de Erf- en Registratiebelastingen,
werd de inhoudelijke risico-analyse
doorgeschoven naar 2016. Samen met
Audit Vlaanderen werd een planning
uitgewerkt, waarbij een procesaudit
specifiek voor deze nieuwe belastingen in
het najaar van 2016 zal worden
uitgevoerd.

2015 Regeringsafspraak

Stafdienst

Liliane Vancraeyenest

Eenmalig

2015 Regeringsafspraak

Stafdienst

Liliane Vancraeyenest

2015

Jaarlijks

2016 Beheersdoelstelling

Stafdienst

Liliane Vancraeyenest

2016

Beheersdoelstelling
ICT: Alle gemeenschappelijke processen en specifieke
processen voor registratie- en successierechten die in 2014
nog niet zijn omgeschakeld naar het nieuw Dossierverwerking
Systeem moeten verder geïmplementeerd worden in
vernieuwd VFP, d.w.z. in het nieuwe Dossierverwerking
Systeem en met integratie in de Taxatie module en de Inning
en Invordering module. Een aantal voorbeelden:
o Processen gerechtsdeurwaarders
o Bewarende maatregelen zoals collectieve
schuldenregelingen, wettelijke hypotheek, ....
o Alternatieve invorderingen
o Afbetalingsplannen
o Derdenbeslag
o Verwerken van Bezwaren
o Verjaring en Stuiting
ICT: Nog specifiek te ontwikkelen voor registratie- en
successierechten:
o Verdere automatisering berekening registratie- en
succesierechten
o Bankonderzoek en hypotheek
o Bankafschriften elektronisch
o Aansprakelijkheid notaris
o Legger 29
o Legger 67

Verantwoordelijke
afdeling/dienst

Jaarlijks

inventariseren, prioriteren en remediëren van nog hangende
problemen op vlak van de overname van de inning van de erfen registratiebelastingen en de integratie ervan binnen het
agentschap

2015

Project migratie
gewestbelasting

meerjarig

2015 Beheersdoelstelling

Dienstencentrum

Marcel Geypen

Lopend

Gegeven de complexiteit van de heffingen en de beschikbaarheid van zowel analyse- als ontwikkelcapaciteit (intern en bij de outsourcingpartner),
2015
is de doorlooptijd langer dan initieel ingeschat. Afzonderlijke projectplanningen worden f

meerjarig

2015 Beheersdoelstelling

Dienstencentrum

Marcel Geypen

Lopend

Gegeven de complexiteit van de heffingen en de beschikbaarheid van zowel analyse- als ontwikkelcapaciteit (intern en bij de outsourcingpartner),
2015
is de doorlooptijd langer dan initieel ingeschat. Afzonderlijke projectplanningen worden f

2015 Beheersdoelstelling

Stafdienst

Liliane Vancraeyenest

2015 Beheersdoelstelling
Diversiteit en gelijke
kansen
Diversiteit en gelijke
Kenbaar maken van het diversiteitsplan, vaste diversiteitsrubriek in maandelijkse nieuwsbrief, kenbaar maken activiteiten Overuit, aankondigen studiedagen,
kansen …

Stafdienst

Kris De Sagher

OD5.4: stimuleren van motivatie en betrokkenheid, onder
meer door zichtbaar leiderschap en verantwoordelijkheid
(transparantie, verantwoording, interne communicatie …)
uitbouwen van en bewaken van adequate overlegstructuren
interne communicatie
opmaken van een maandelijkse nieuwsbrief, met aandacht
voor de prestaties en projecten van alle afdelingen en
diensten

5.4.2.1

PR

Eenmalig

het verder uitwerken en implementeren van een
gedocumenteerd systeem van interne controle, om te komen
tot:
- het effectief en efficiënt beheer van risico’s;
- betrouwbare financiële en beheersrapportering;
- de naleving van regelgeving en procedures

5.a

PR

PP

opzetten van overkoepelende changecodes, waaronder de
kleinere changes kunnen worden geclusterd. Op die manier
kan via koppeling tussen changecodes, gepresteerde uren en
profielprijzen een beeld per project worden behouden

5.3.4.4.b_MP

PP

2015 Regeringsafspraak

Vlabel werkt het huidige rapporteringssysteem van
budgetopvolging verder uit zodanig dit toelaat tijdens de
uitvoering van het ICT-plan de reële gefactureerde t.o.v. de
gebudgetteerde bedragen op te volgen, te evalueren en
hierover te rapporteren om indien nodig, tijdig te kunnen
bijsturen.

5.3.4.4.b

HP

Thema

aantoon- en meet baar maken van efficiëntiewinsten

In het kader van de verfijning van het kerntakenplan wordt
een methodiek ontwikkeld en/of toegepast haar in staat stelt
om de (productie)middelen/apparaatskosten in hun totaliteit
toe te wijzen aan de organisatiedoelstellingen en/of de
(kern)processen en projecten

PR

Jaar (initiële
planning)

uitbouwen en onderhouden van een (intern) managementen prestatiemeetsysteem, gericht op voortgangscontrole, het
meten en rapporteren van de prestatie-indicatoren met
betrekking tot de doelstellingen, processen en projecten

ontwikkeling van een aantal specifieke efficiëntie-indicatoren
die de link leggen tussen ingezette middelen (input) en
behaalde resultaten (output):
Efficiëntie-indicatoren die worden opgezet:
- geïnd bedrag (status per 31/12 van het AJ zelf) /
inningskosten (enkel gerelateerd aan processen inkohiering
en financieel beheer, aangezien zelden al invordering zal
opgestart zijn in het aanslagjaar zelf, vnl. dus personeelskost
en verzendingskosten);
- afgehandelde aanvragen en bezwaren (meting per
kalenderjaar, status 31/12/KJ) / behandelingskost (vnl. maar
niet uitsluitend personeelskost); exclusief geschillen en
invorderingsdossiers;
- aantal uitgevoerde controle-opdrachten(meting per
kalenderjaar) / kosten controle-instanties (incl.
investeringsuitgaven omdat deze belangrijk zijn voor het
controleteam (bvb. dienstvoertuigen, nummerplaatscanners,
betaalterminals voor opgelegde boetes en ontdoken
bedragen, etc.)

PR

Eenmalig, meerjarig
of jaarlijks

Permanent aandacht besteden aan de diversiteitsthematiek

dagelijks beheer van de extranetpagina's
Diversiteit en gelijke
Permanent aandacht besteden aan de diversiteitsthematiek Het diversiteitsthema op extranet in een nieuw kleedje zetten en in de ‘spotlight’ plaatsen. Het extranet voorzien van een meer diverse beeldgeving kansen
inhoudelijk en vormelijke revisie van de extranetpagina's van
het beleidsdomein
Eenmalig
2015
systematische terugkoppeling van beslissingen uit
overlegstructuren

5.4.2.2

2015 Beheersdoelstelling
Eigen inning van de laatste groep oneigenlijke
gewestbelastingen

5.b

PR

5.b_MP1

studie van de huidige organisatie van de Belasting op Spelen
en Weddenschappen, de BAO

Meerjarig

2016 Beleidsdoelstelling

PR

5.b_MP2

Opmaken van businesscase en mogelijk overnametraject

Meerjarig

2017 Beleidsdoelstelling

PR

5.b_MP3

Politieke besluitvorming aangaande de modaliteiten van
overname

Meerjarig

2018 Beleidsdoelstelling

PR

5.b_MP4

Betekenen van de opzeg conform de bepalingen van de BFW

Meerjarig

2018 Beleidsdoelstelling

PR
PR

5.b_MP5
5.b_MP6

Projectmatige benadering van alle aspecten op vlak van
personeel, middelen en orgnaisatie m.o.o. de eigen inning
Opstart eigen inning

Meerjarig
Meerjarig

detacheringen
TOTAAL
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2018-2019

Beleidsdoelstelling
2020 Beleidsdoelstelling

2015

2015

Personeelsdienst
Personeelsdienst
Stafdienst

Kenbaar maken van het diversiteitsplan, vaste diversiteitsrubriek in maandelijkse nieuwsbrief, kenbaar maken activiteiten Overuit, aankondigen studiedagen, …
Kris De Sagher

Personeelsdienst

Het diversiteitsthema op extranet in een nieuw kleedje zetten en in de ‘spotlight’ plaatsen. Het extranet voorzien van een meer diverse beeldgeving

Stafdienst

Kris De Sagher

Stafdienst
Project migratie
gewestbelasting

Kris De Sagher

2015
2015

studie van de huidige
organisatie van de Belasting
op Spelen en
Weddenschappen, de BAO
Opmaken van businesscase en
mogelijk overnametraject
Politieke besluitvorming
aangaande de modaliteiten
van overname
Betekenen van de opzeg
conform de bepalingen van
de BFW
Projectmatige benadering van
alle aspecten op vlak van
personeel, middelen en
orgnaisatie m.o.o. de eigen
inning
Opstart eigen inning

2016
2017

2018

2018

2018-2019
2020

