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VGR 2012

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

FB-001 Verbeteringstrajecten onroerende voorheffing

De processen van de onroerende voorheffing werden in het verleden in de mate van 

het mogelijk geautomatiseerd. Verder worden volgende acties opgezet - 

optimaliseren communicatie: beter communiceren ivm recht op een hoorzitting; 

documenten in PDF aanbieden; beter communiceren via website 

www.onroerendevoorheffing.be; vereenvoudigen van bijvoegen van nodige 

bewijsstukken; begrippenlijst op het belastingsportaal evalueren. - optimaal 

hergebruik van informatie: verduidelijken aflijning bevoegdheden AAPD en VLABEL - 

transparantie van regelgeving/procedure: overzichtelijke opsomming van vereiste 

bewijsstukken. Burgers FB

Vlaamse 

Belastingdienst lopend

Systematische herziening van belastingen.vlaanderen.be, met een 

duidelijkere structuur voor de aangeboden informatie (online sinds 

november 2011)

VLABEL heeft een kwaliteitslabel gehaald voor alle gebruikte formulieren, met 

uitzondering van de simulatietool als webformulier voor verkeersbelastingen. 

Dit laatste kwaliteitslabel is in aanvraag en zal allicht in het voorjaar 2013 

eveneens worden toegekend.

 Alle informatie met betrekking tot de gewestbelastingen zijn samengevoegd 

op de website http://belastingen.vlaanderen.be (terwijl voorheen bvb. 

onroerendevoorheffing.be bestond). Bij de ingebruikname van de nieuwe 

website werd voor alle belastingen een eenduidige navigatiestructuur 

opgezet om een betere ontsluiting van de informatie te bewerkstelligen.

Bewijsstukken die mee moeten worden verzonden als een bezwaarschrift 

wordt ingediend, kunnen voortaan ook digitaal makkelijk bijgevoegd worden 

via de bezwaarmodule op portaal burger; dit betekent dat in KJ2012 voor 

1.915 bezwaardossiers een vereenvoudiging is gerealiseerd.

Tegelijk wordt op meer informatieve pagina's aangegeven welke 

bewijsstukken best voorgelegd kunnen worden.

Laattijdige (in principe onontvankelijke) bezwaren worden proactief 

gescreend op de mogelijkheid om krachtens een "nieuw feit" ambtshalve 

ontheffing toe te staan. Op die manier werd in KJ2012 voor alle heffingen 

samen 11.118 ambtshalve ontheffingen toegestaan voor dossiers.

1915 dossiers x 10 min (tijdswinst door 

lastenreductie) x 26,925 euro/u (gemidd. tarief 

bedrijven/burgers) +  1915 x 0,71euro (0,56 + 

0,15 wegvallen out-of-pocketkosten) = +/- 

10.000 euro

FB-002

Vereenvoudiging van de bezwaarprocedure van 

een advocaat in zijn hoedanigheid als adviseur of 

plaatsvervanger van de belastingplichtige

Dit project houdt ondermeer in: - regelgeving actualiseren - procesoptimalisatie - 

doelgroepgericht communiceren: online toepassing - transparantie verhogen Het 

project wordt mee opgenomen in het project Vlaamse Fiscale Codex. Bedrijven

Advocaat als 

adviseur of 

plaatsvervanger van 

de belastingplichtige FB

Vlaamse 

Belastingdienst lopend Advocaten en notarissen moeten geen mandatering meer bewijzen 

(meting via aantallen van dossiers waarbij de 

correspondentie via advocaat loopt ipv via BP 

zelf is onvoldoende nauwkeurig om ene 

becijfering voor te stellen).

FB-003 Vereenvoudiging van de notificatiedossiers

Er zit een verschil tussen het Vlaamse systeem en het Federale systeem van 

notificatie waardoor de notarissen eigenlijk de fiches 2 keer moeten invullen. Dit 

project houdt ondermeer in: - optimaal hergebruik van informatie: één standaard 

systeem toepassen Bedrijven Notarissen FB

Vlaamse 

Belastingdienst lopend

De opvolging van e-notificaties via FedICT garandeert dat alle bij notificaties 

betrokken partijen uniforme toepassing nastreven. Programmatorische 

aanpassingen langs de kant van het notariaat zijn nodig.

VLABEL werkt samen met Fedict om een eenvormig systeem van notificaties 

voor alle belanghebbende partijen te realiseren. Jaarlijks worden ca. 200.000 

notificaties via de applicatie ontvangen, waar dit voorheen op papier 

gebeurde.

Dit zijn ongeveer 35.000 dossiers meer t.o.v. 

de meting. 35.000 notificaties x 15min 

(tijdswinst) x 34euro/u =  297.500 euro. 

FB-004 Afschaffen slapende regelgeving

Slapende regelgeving is regelgeving die officieel nog bestaat maar waarvan de 

bepalingen niet meer van kracht zijn. Overheid FB

Departement 

Financiën en 

Begroting (DFB) afgerond

FB-005 Vlaamse Fiscale Navigator

De Vlaamse fiscale online databank neemt alle Vlaamse fiscale regelgeving en 

rechtspraak op die in Vlaanderen van toepassing is.

Burgers, Bedrijven, 

Organisaties FB

Departement 

Financiën en 

Begroting (DFB) afgerond

De Vlaamse Fiscale Navigator (VFN) is een project van de Vlaamse overheid, 

in samenwerking met de NV Wolters Kluwer Belgium.  De VFN werd op 17 

maart 2011 online geplaatst. http://fiscalenavigator.vlaanderen.be

In 2012 bleef het aantal unieke bezoekers van 

de VFN min of meer constant: op maandbasis 

1.000 unieke bezoekers. De becijferde 

reductie in administratieve lasten kan dus 

recurrent doorgetrokken worden en bedraagt 

+/- 12.500 euro

FB-006 Vlaams Fiscaal Platform

Het project rond het Vlaams Fiscaal Platform ambieert om alle Vlaamse heffingen via 

dit platform te innen.

Burgers, Bedrijven, 

Organisaties FB

Vlaamse 

Belastingdienst lopend

Het VFP wordt gebruikt voor OV, LSB, de verkeersbelastingen en 

planbatenheffing. Het informaticaplatform wordt uiteraard permanent 

bijgestuurd en is dus nooit "afgerond". Continu worden kleine verbeteringen 

aangebracht die meer en meer toelaten om heffingsoverschrijdend te 

werken.

De strategische keuze voor het VFP als concept van enig platform blijft en 

werd herbevestigd in het kader van de vernieuwingsoperatie van het VFP; 

procesoptimalisatie gebeurt continu, zowel met interne focus als met het 

oog op klantgerichtheid

FB-007 Studiecommissie Gewestbelastingen

Dit onderzoek naar onderbenutte vrijstellingen en potentiële discriminaties kaderde 

in het streven vermeld in de Beleidsnota "Oot-moedig begroting" om onderbenutte 

vrijstellingen en potentiële discriminaties te elimineren.

Burgers, Bedrijven, 

Organisaties FB

Departement 

Financiën en 

Begroting (DFB) lopend

De eerste regelgevende aanpassingen werden verwerkt in het 

programmadecreet 2012 (art. 30-36). Op vraag van het Vlaams Parlement is 

de studiecommissie eind 2011 - begin 2012 in een verruimde samenstelling 

opnieuw samengekomen voor een bijkomende bespreking van de opgelegde 

topics.  Het syntheseverslag zal worden voorgesteld in het Vlaams Parlement.

De doorgevoerde wijzigingen hadden tot nog 

toe geen impact op de administratieve lasten. 

FB-008

Wijziging van de procedure tot automatische 

toekenning van vermindering van onroerende 

voorheffing aan huurders.

Onderzoek hoe men tot een procedure kan komen die de effectieve en tijdige 

toekenning van de vermindering van onroerende voorheffing garandeert aan de 

huurders en of het mogelijk is de belastingsvermindering rechtstreeks en 

automatisch toe te kennen aan de huurder in plaats van die te verrekenen op het 

aanslagbiljet van de eigenaarverhuurder. Burgers FB

Departement 

Financiën en 

Begroting (DFB) + 

Vlaamse 

Belastingdienst lopend

Door een doelgroepgerichte invalshoek bij informatieverstrekking via website 

te hanteren, kunnen huurders eenvoudig alle voor hen relevante informatie 

met betrekking tot onroerende voorheffing op de website terugvinden.

FB-009

Online bezwaarschrift indienen onroerende 

voorheffing

Het indienen van een bezwaarschrift kan volledig online gebeuren via de website 

https://belastingen.fenb.be Burgers FB

Vlaamse 

Belastingdienst afgerond

Het indienen van bezwaarschriften kan online voor alle heffingen op het VFP.

Zie ook project FB: "Verbeteringstrajecten onroerende voorheffing"

FB-010 Klachtenmanagement

Het beleidsdomein Financiën en Begroting heeft ook het voorbije werkjaar zwaar 

ingezet op de doelstelling om een (nog meer) klantvriendelijke overheid te zijn. Dit 

reflecteert zich in een duidelijke daling van het aantal ingediende klachten. Burgers, Bedrijven FB

Departement 

Financiën en 

Begroting afgerond

Door de verschillende facetten om de

inning van belastingen in eigen beheer (nog) efficiënter en effectiever te laten 

verlopen is het aantal klachten gereduceerd.

1681 (klachten in 2011) - 1257 (klachten in 

2012) = 424 klachten minder x 19,85 euro 

(tarief burger)  / 3 (gemiddeld 20min. voor 

formuleren klacht, verzenden brief,  telefoons, 

etc., incl. out-of-pocket kost) = 2805 euro

€ 322.805,00
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Financiën en Begroting

VGR 2012 - nieuwe projecten

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Entiteit

Status (gepland, 

uitgesteld, lopend, 

afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

1 Ontwikkeling Vlaamse Codex Fiscaliteit

Naast een codificatie van de procedureregels zal de codex ook de de 

materiële fiscale bepalingen met betrekking tot de belastbare 

grondslag, de tarieven, de vrijstellingen, de verminderingen en 

dergelijke bevatten. In een eerste fase wordt de Codex toegespitst op 

de Vlaamse belastingen waarvoor VLABEL vandaag al de dienst 

verzorgt.

Bedrijven, 

Burgers, 

Organisaties

Vlaamse 

Belastingdienst en 

Departement 

Financiën en Begroting lopend

Het opstellen van een Vlaamse Codex op het vlak van inning 

en invordering voor de Vlaamse belastingen moet een 

verregaande uniformisering en daarmee efficiëntie 

bewerkstelligen.

2 Uniek rekeningnummer

Ook het boekhoudkundig aspect van de belastinginning werd grondig 

onder de loep genomen en geïnnoveerd.

VLABEL heeft de overdracht van het kassierscontract aangegrepen als 

een opportuniteit om vanaf dat moment alle afzonderlijke 

rekeningnummers per belasting om te zetten naar een uniek 

rekeningnummer. Enkel voor de verkrottingsheffing woningen kon 

deze aanpassing niet worden doorgevoerd omdat deze heffing nog via 

een ander ICT-systeem dan het Vlaams Fiscaal Platform wordt 

opgevolgd. 

Bedrijven, 

Burgers, 

Organisaties

Vlaamse 

Belastingdienst en 

Centrale Accounting afgerond

Dit uniek  rekeningnummer maakt het voor de burger een 

stuk eenvoudiger: na dit voor eens en altijd te hebben 

aangepast in zijn homebanking-pakket, kunnen geen 

betalingen via het verkeerde rekeningnummer meer 

gebeuren. Doordat de betaling dus per definitie op de juiste 

rekening binnenkomt, zijn problemen zoals overboekingen 

en vertragingen bij de aanrekening van de baan. Het wordt 

voor de Vlaamse Belastingdienst ook eenvoudiger om de 

betaling aan de correcte belastingschuld te koppelen. Dat is 

niet alleen een belangrijke efficiëntiewinst maar ook een win-

winsituatie voor zowel de burger als de 

belastingadministratie.

19,9349 euro (gemiddelde prijs/uur uit 

lastenmeting) x 1.313.676 (online 

betalingen) / 60 (uitgaande van 1 min. 

tijdswinst) = 436.466,66 euro

3

Vereenvoudiging vermindering wegens 

improductiviteit

De vermindering wegens improductiviteit legt een zware bewijslast bij 

de burger, die hiervoor verscheidene officiële documenten moet 

voorleggen. De opportuniteit tot het vereenvoudigen - in eerste 

instantie gericht op woningen - van zowel toekenningsvoorwaarden als 

bewijslast wordt in 2013 onderzocht. Burgers

Vlaamse 

Belastingdienst lopend

€ 436.466,66
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Financiën en Begroting

VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 4,39%

Is de reductiedoelstelling behaald?  NEE

Motiveer:

projecten 2012 € 322.805,00

nieuwe projecten € 436.466,66

TOTAAL € 759.271,66

realisatiegraad = 75,93%

De ambitieuze reductiedoelstelling werd al grotendeels ingevuld.  Het probleem blijft echter 

het becijferen van de verschillende kwalitatieve verbeteringen. Daarenboven verliep de 

inning en invordering van de onroerende voorheffing al ten tijde van de lastenmeting 

grotendeels geautomatiseerd. 
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