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Programma 

Veranderingsmanagement   

 casus: overname verkeersbelastingen 
 

 

• Welke uitdagingen voor VLABEL (incl. projectdoelstellingen) 

• 3 fasen voor 3 thema’s : chronologische benadering 

• aandachts- en leerpunten 
 



Verkeersbelastingen 

• verschillende heffingen… 

• jaarlijkse verkeersbelasting 

• belasting op inverkeerstelling 

• Eurovignet 
• (AVB en LPG-taks) 

 

Het is een cluster (cfr. BFW) 

 

• met enigszins andere finaliteit, belastingplichtigen, … 
 

• 4,2 miljoen aanslagbiljetten;  1,2 miljard euro 

inkomsten Vlaamse schatkist 
 



Insourcingsproject: leidraad 

• 3 fasen… 

– Agendasetting & (politieke) besluitvorming 

– Eigen / interne voorbereiding 

– Opstart en eerste maanden operationele werking 

– Noodzakelijke bijsturingen en nazorg 

 

• voor 3 thema’s 

– Facility 

– ICT 

– P&O 

 

 Onderling verweven  + interferentie en beïnvloeding 



I. Agendasetting & (politieke) besluitvorming 

• Waarom overname van de inning ? (nu gratis door FOD Fin)  

 

• streven naar meer Vlaamse fiscale autonomie 

– logische verderzetting in proces staatshervorming 

– adequater en sturender beleid (bvb. vergroening, gebruiksgerelateerde 

heffing, vrijstellingen, …) 

– zichtbaarheid en accountability (“no taxation without representation”) 

– meer inzicht en expertise opbouwen  nodig voor realisatie van nieuw 

fiscaal beleid. 

 beleidsdoelstellingen 

 

– om processen moderner en efficiënter te laten verlopen 

 operationele doelstelling 

 



I. Agendasetting & (politieke) besluitvorming 

• één maal uitstel  noodzakelijke doorlooptijd moet gegarandeerd zijn 

• krachtlijnen in Bijzondere FinancieringsWet (dwingend kader) 

•  hier reeds zeer belangrijke beleidsbeslissingen vb: 

– art 5 BFW (verzekeren van Dienst van belasting vanaf 1 jan van N+2) 

– Art 68 ter BFW personeel overnemen + dotatie ?  

– elk gewest kan apart beslissen / niet collectief voor 3 gewesten  

 

• van … tot: 

– 10/07/2008: Beslissing VR tot insourcing verkeers- 

 belastingen 

– 17/12/2008: Betekening van de opzeg aan de Federale  

Premier   “point of no return” !! 

– uitwerking: in theorie: +2 jaar, in praktijk: +1 jaar 

 

• Voorafgaand : studiewerk m.b.t. wetgeving, databanken & processen 

• P&O: geruchtenmolen bij betrokken FOD Fin-personeel 



I. Agendasetting & (politieke) besluitvorming 

• Uitdagingen voor VLABEL 

– Aanvankelijk : overname als big bang op 01/01/2010 

– Te korte voorbereidingstijd met desalniettemin trajecten die langere 

doorlooptijd vereisen 

– afbreukrisico maximaal beheersen: 

• financiële impact voor Vlaamse overheid 

• impact op transportsector 

• dreiging van economische schade: “machtspositie” van D&A met impact op 

bvb. haven 

 

• integratie binnen bestaande IT-omgeving (Vlaams Fiscaal Platform): 

– synergieën in inning en invordering met OV 

– “éénloket-functie” met webapplicaties 

 

• integratie 257 VTE (289 koppen) federaal personeel binnen VLABEL (209 

VTE), met al zijn deelaspecten 

 

 



II. Voorbereiding & implementatie - FACILITY 

• huisvesting: 

– inrichtingswerkzaamheden 

– verhuis Phoenix  Ellips medio 2009 

– volledige ingebruikname Mercurius Aalst 

• huisvesting “zoeken” en inhuren: 

– 4 bijkomende kleinere vestigingen (25 à 30 koppen) 

– doorlooptijd marktverkenning, inhuring, inrichting 

– voor de burgers toegankelijke loketten en beveiliging 

– stalling controlevoertuigen 

 

• controlematerieel: 

– prioritaire voertuigen en uitrusting (mobiel netwerk, printer, …) 

– signalisatie 

– kledij 

– betaalterminals 



II. Voorbereiding & implementatie - ICT 

• nieuwe heffingen: via  integratie in VFP  UTB wordt AB  

– databanken: 

• vooral DIV: maandelijkse aanlevering wagenpark en verschuivingen 

• nieuwe aangiftemodule 

• hangend issue van MOBIVIS 

• hangend issue van vergroening als beleidsdoelstelling 

 

– berekeningsmodule en vorderingenbeheer 

• gekende concepten, dus nabouwen van bestaand systeem 

• nieuw aspect: terugbetalingen bij vervanging voertuigen 

 

– dossierbehandelingssysteem 

• gekende concepten, dus nabouwen van bestaand systeem 

• inhoudelijk wel compleet verschillend 



II. Voorbereiding & implementatie - ICT 

• “oude heffingen” (historische dossiers): 

– moeten mee overgenomen worden (fysisch en digitaal – aspect 

uitsplitsing dossiers bij FOD Fin) 

– VLABEL krijgt geen toegang tot FOD Fin systeem voor afwerking 

• nabouwen van bestaand systeem FOD Fin 

 

 

Besluit ICT: 

 geen “black Box”  klassiek traject van analyse, validatie, proof of 

concept, ontwikkeling, testing, change-requests, … 

 wel “lean” ontwikkeltraject: 

• modulaire opbouw met “sprintsessies” (elke paar weken minicycli 

met afgewerkt product als resultaat) 

• wisselende teams bij outsourcer, zowel aansturing als uitvoering: 

samenstelling “eigen” teams, deels los van HP/Belgacom 

 nood aan realistische timing 

 



II. Voorbereiding & implementatie – P&O 

ISSUES: 

• ! nog geen formele beslissing tot overname personeel of eigen werving ! 

• ! lange procedure voorgeschreven door BFW en overdrachts-KB ! 

• ! afhankelijkheid van: 

– verspreiding dienstorder door FOD Fin !  

– vastleggen inschalingsprincipes binnen VPS ! 

• ! geen contacten tussen professionals onderling, omweg via 

Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit ! 

• … 

 

 timing niet alleen onrealistisch, maar de facto onhaalbaar: 

 

– 16/10/2009: Beslissing VR tot uitstel inning tot 1/01/2011 

– 15/01/2010: Definitieve  beslissing VR tot toepassing van art 68 ter  

overheveling van 289 personeelsleden in kader van insourcing 

verkeersbelastingen  + jaarlijkse dotatie 

 



II. Voorbereiding & implementatie – P&O 

PROCEDURE OVERHEVELING PERSONEEL 

 

• Noodzakelijke contacten met personeelsdienst FOD FIN –  aanvankelijk 

stroef 

• Negatieve sfeerschepping omtrent insourcing … 

• Informatiesessies naar potentiële doelgroep voor overdracht naar Vlaamse 

Belastingdienst 

– mei 2010 

– in alle provinciehoofdsteden 

– m.o.o. creatie positieve beeldvorming 

 

• Dienstorder: strategische keuze grootte van “vijver”: 

– Liever meer vrijwilligers en minder kennis / know-how 

– Gedwongen overstap = lagere motivering , mogelijk wel meer know-how 

 

 

 

 



II. Voorbereiding & implementatie – P&O 

• Opzetten diverse communicatiekanalen naar potentiële doelgroep via 

samenwerking met BZ, afdeling regelgeving 

– informatieve website 

– algemene mailbox (voor allerhande vragen, weddensimulaties,…) 

 

• Voeren van oriënteringsgesprekken met 281 vrijwilligers 

– oktober/november 2010 

– m.o.o. toewijzen personeelslid aan best passende job 

 

• Nominatief invullen van functies 

– op basis van feedback uit oriënteringsgesprekken 

– samen met leidinggevend kader 

 



III. Voorbereiding & implementatie – P&O 

ONTHAAL, TRAINING & OPLEIDING, BEGELEIDING 

 

• Onthaal en opleidingstraject voorbereiden: 

– projectgroep 

– feedback van vervroegde indiensttredingen (zie “Go Live”) 

 

• Inschatting : Uitgebreid opleidingspakket zou heel belastend zijn voor de 

bestaande organisatie / leiding gevend kader  bijstelling naar veel meer 

training on the job.   

 

 

 



III. Opstart : 01/01/2011 – FACILITY 

• GO LIVE  
 

• huisvesting 

– Brussel en Aalst: OK 

– Antwerpen, Leuven, Hasselt (VAC’s): OK, behalve loketten 

– Brugge: noodoplossing: eigen inhuring gebouw wegens vertraging VAC 

 

• controlematerieel 

– OK, vanaf dag 1: controleploegen actief 

– wordt nog steeds bijgestuurd a.d.h.v. nieuwe inzichten, bvb. 

nummerplaatscanners oktober 2011 (pakkans en efficiëntie) 



III. Opstart : 01/01/2011 – ICT 

• databanken: 

– uitwisseling met DIV OK 

• maar geen historische gegevens (slechts 1 account) 

• hangend issue van MOBIVIS 

• hangend issue van vergroening als beleidsdoelstelling 

– aangiftemodule OK 

 

• berekeningsmodule en vorderingenbeheer 

– nieuwe inschrijvingen en verlengingen: OK 

– wijzigingen en schrappingen: samenloop met invoering Europese 

nrplaat zorgt voor overtal aan dossiers 

– fouten in briefwisseling voor terugbetalingen 

– fouten bij drukker: imagoschade  

 

 boekhouding krijgt zware achterstanden (inschakeling andere 

afdelingen, intussen ingelopen) 

 



III. Opstart : 01/01/2011 – P&O 

• Vervroegde indiensttreding van 11 personeelseden (op resp. 16/11/2010 en 

1/12/2010) 

– op vrijwillige basis 

– om praktijkkennis ten dienste te stellen van de organisatie 

– o.a. voor onmiddellijke opstart loketten op 02/01/ 2011 

 

• Algemene onthaaldag voor alle nieuwkomers 

– eerste werkdag 2011 

– kennismaking met de organisatiestructuur en het VPS 

 

• Aangepast opleidingstraject in kader van functierol en takenpakket 

– algemene introductie over verkeersbelastingen 

– training on the job 

– aantal ondersteunende maatopleidingen, specifiek voor bepaalde 

functiehouders (vb. klantgericht telefoneren, opleiding loket,…) 

 

 



III. Opstart: 01/01/2011 – P&O 

• Permanente coaching en begeleiding door leidinggevenden 

• Organisatie tevredenheidspeiling nieuwkomers + opzetten natraject 

– maart 2011 

– resultaten en belangrijkste bekommernissen bespreken met 

leidinggevend kader 

– doorvoeren van aantal functiewijzigingen (rekening houdende met 

competenties van nieuwkomers) 

– organiseren van aantal bijkomende opleidingen 

 

– NOODZAKELIJKE oprichting “kenniscel”  
 centrale expertise die hulp biedt aan mensen in eerste lijn (vb 

loketten )  



IV. Natraject en bijsturingen 

UITDAGINGEN (vooral P&O) AANPAK 

• VLABEL bevoegd op 1/01/2011 

• nog geen dossiers te behandelen; wel 

personeel 

personeel tijdelijk ingeschakeld in andere 

belastingen 

 leren kennen van 

informaticatoepassingen 

• noden van organisatie in 

overeenstemming brengen met ervaring, 

interesses en competenties van 

medewerkers 

• kennislacune (slechts 10% ervaring   

verkeersbelastingen) 

• ontevredenheid (vb. inzake verloning) 

versterkt ingevolge grootte van groep 

nieuwe personeelsleden 

• leidinggeven op afstand (van 2 naar 6 

locaties) 

• match tussen functieprofiel en 

competenties medewerker niet altijd 

succesvol 

• oriënteringsgesprekken als basis voor 

functietoewijzing (flexibele bijsturing nadien 

bleek noodzakelijk) 

 

• opleidingstraject werd uitgebreid (zowel 

vakinhoudelijk als competentiegericht) 

 

 

 

• maattraject voor leidinggeven op afstand 

 

• bijstelling organisatiestructuur (zie hierna) 



IV. Natraject en bijsturingen 

ORGANISATIE 

 

bestaande FO-BO-structuur bleek niet ideaal voor integratie nieuwe belasting 

 aanpassing aan noodwendigheden  proces-gestuurd  adhv workflows  

 

• heffingsoverschrijdende processen: synergie 

• “klanten”beheer 

• inning en financiële aanrekeningen 

• bewarende maatregelen en invordering 

• loket (basisinformatie) 

• bepaalde types dossiers, bvb. afbetalingsplannen 

 

– heffingsspecifieke processen 

• merendeel dossierafhandeling (inhoudelijke specialiteit), maar wel 

volledig proces (onderzoek – beslissing – afhandeling) 

 



Aandachtspunten: communicatie 

Doelgroep van “change” Acties 

burgers en middenveld • rondetafelconferenties met Febiac, 

Febetra, … 

• algemeen persbericht 

• bijlage bij aanslagbiljetten 

voorheen FOD Fin personeel • hoofddoelgroep tijdens hele traject (zie 

boven) 

• interne “tevredenheidspeiling” april 2011 

eigen personeel • per kwartaal projectvoortgang 

nu personeel • face to face op de diverse locaties 

• via nieuwsbrief 

• generieke mailbox “personeelvlabel” voor 

allerhande vragen 



Leerpunten 

• Zorg voor goede voorbereiding : SWOT – analyse  

 Wat zijn mijn eigen sterkten en zwakten ? 

 Welke opportuniteiten ? 

 Welke bedreigingen en risico’s ?  

 

• Nooit veranderen “om te veranderen”  finaliteit  =  MEERWAARDE  

 

• Aangaan van strategisch partnership (zeker in overheidsomgeving) !  

– vooral overnameprocedure personeel: dienstorder en KB ! 

– inzicht in processen, gehanteerde werkmethodieken, databanken, … 

– zorg voor win – win  

– gebruik alle beschikbare expertise. Je hoeft niet alles zelf te doen … vb 

personeelszaken / verloning met hulp van afdeling regelgeving 

 

• Milestone-benadering  maak draaiboek met concrete mijlpalen 

(haalbare timing) 



Leerpunten 

• Work in progress : 

– Denk niet dat je alles van op voorhand volledig kunt inschatten en 

uittekenen  projectplanning is de Bijbel niet: flexibel inspelen op niet 

te voorziene omstandigheden 

– Wees u ook bewust van het feit dat onze maatschappij permanent 

evolueert … “Panta Rhei” 

– Wees u bewust van het feit dat je altijd kan verbeteren / optimaliseren  

 

• Goede communicatie is van cruciaal belang : 

– Zowel intern (bestaande personeel / organisatie) als extern (neem angst 

voor onbekende weg / toon fysiek “wie je bent en waar je woont” …)  

– Zorg voor korte communicatielijnen / rechtstreekse aanspreekpunten 

– Communiceer duidelijk en transparant 

 

• Wees voorbereid op de vraag : “What’s in it for me?”  

 

• Oud en wijs Vlaams gezegde : “Met azijn vang je geen vliegen …”  



• na de overname verkeersbelastingen per 01/01/2011: 

– overname groep Registratie-, Successie- en Schenkingsrechten 

– + 400 VTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

contactpersonen: 

 
david.vanherreweghe@fb.vlaanderen.be ; administrateur-generaal 

els.vermeir@fb.vlaanderen.be ; HR-verantwoordelijke 

kris.desagher@fb.vlaanderen.be ; verantwoordelijke organisatie-ontwikkeling 

P.S. 
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