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Mobiel Toezicht zette de eerste stap!
Op 1 maart startte het eerste pilootproject “Mobiel Toezicht” in de Gewestelijke directie Hasselt.
Er kwamen 2 mobiele teams (in Geel en Turnhout) en een eerste regiekamer in Hasselt. Nu na drie
maanden ervaring van hoe de theorie in de praktijk moet worden omgezet, vonden de teamleden
de tijd rijp om het project “Mobiel Toezicht” ofﬁcieel aan de leidinggevenden van D&A en FOD
Financiën voor te stellen.

Welkom
Verschillende genodigden,
waaronder De Schakel,
werden omstreeks 10.00u
verwacht in de polyvalente zaal van het R.A.Cgebouw te Hasselt.
Naar goede Limburgse
gewoonte verwelkomden
Gewestelijk Directeur a.i.
Eddy Crabbé en Communicatieambtenaar Luc Mas
de gasten meteen met een lekker kopje kofﬁe en een
heerlijke boterkoek. Tot ieders aangename verrassing
was ook André Van Goethem op het appel. Hij werkt
nog steeds hard aan zijn revalidatie maar hij is inmiddels ook parttime aan de slag!

Geschiedenis schrijven
Zodra alle gasten waren
gearriveerd nam Administrateur Noël Colpin het
woord.

“ ...Wij schrijven vandaag
geschiedenis. Het gaat
hier om een zeer belangrijke stap in de totale
werking van Douane en Accijnzen. Mobiel Toezicht
draagt bij tot meer efﬁciëntie en een grotere klantgerichtheid. Dit is haalbaar dankzij een betere inzet
van het personeel en de ondersteuning van moderne
technologie.
De start van het pilootproject gebeurde onder moeilijke omstandigheden, tenslotte moesten de mensen
een andere manier van werken aanleren. Nooit eerder
werd er samengewerkt met een Regiekamer, bovendien moesten zij de nieuwe software onder de knie

krijgen. Ik wil tot slot dan ook graag een woord van
dank richten aan de Directie Hasselt, het personeel
van de Regiekamer Hasselt, de Motorbrigade, het G.V.C. en de Sectie Accijnzen van Turnhout en Geel die in dit pilootproject zijn gestapt,
Guido Mertens die de verantwoordelijkheid voor
de IT voor zijn rekening nam, Alain Muyshondt de stuwende kracht achter dit project en Raymond Marchal
die de overkoepelende verantwoordelijkheid droeg.”

MOTO
Vervolgens stelde projectleider Alain Muyshondt het
pilootproject MOTO in het
kort voor. Voor de gelegenheid werd door hem een
handig boekje samengesteld met alle slides van
de powerpointpresentatie.
Zo konden de mensen op
de achterste rij ook alles van dichtbij volgen. Bovendien bleek het achteraf een erg handig instrument om
het besprokene nog eens rustig na te lezen, want het
gaat echt over een totaal nieuwe aanpak!
Alain Muyshondt:
“MOTO is slechts een schakel in het grote geheel van
veranderingen die binnen onze administratie aan de
gang zijn. Het is een middel om D& A aan te passen
aan de nieuwe omstandigheden. Enerzijds worden
we immers de laatste jaren geconfronteerd met een
steeds stijgende werklast. Dit is een gevolg van het
oplopend aantal aangiftes en de nieuwe taken (op
gebied van bijvoorbeeld namaak, veiligheid enz) die D&A
toebedeeld krijgt. Anderzijds kampen we met de ver-
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vlnr: Frans Verhoeven,
Michel Celis, Jos Gielen en
Lisette Wijnen

grijzing van het personeel, een tekort aan middelen en
sterk versnipperde diensten.
Mobiel Toezicht wijzigt alvast de werking en organisatie van de eerstelijnscontrolediensten. Zo worden alle
veriﬁcatiediensten, de GVC’s, de motor- (lucht)haven- en
maritieme brigades, de accijnssectie, het scan- en rummageteam, de motorrijders, de hondengeleiders en megaports op termijn geïntegreerd in de mobiele teams.”

Het is echter de bedoeling dat er in elke gewestelijke
directie 1 regiekamer wordt opgericht bestaande uit
ambtenarenplanners van niveau A en niveau B. Hun
aantal varieert naargelang het aantal mobiele teams
zij moeten sturen.
Een nationale regiekamer coördineert de nationale
acties en neemt de taken van de regionale regiekamers over buiten de normale werkuren (doorgaans van
8.00u tot 16.30u) van de regionale regiekamers en
coördineert de nationale acties.

Hoe werkt Mobiel Toezicht?
Op basis van risicoanalyse wordt uit het overaanbod
van te controleren aangiftes een selectie gemaakt. Uit
de wetgeving, het beleidsplan en de controleplannen
van de teamschef blijkt welke opnemingen, controles op de openbare weg en andere controleacties er
moeten worden uitgevoerd. Dit takenpakket komt
op het scherm in de regiekamer. De planners van de
regiekamer leggen vast wie van het mobiel team deze
taken het best kan vervullen. Zij brengen het betrokken mobiele team op de hoogte, maken afspraken met
de klanten, de eventuele veearts enz. en volgen de
uitvoering van de opdracht ook verder op.

Regiekamers
Tijdens het pilootproject
“Mobiel Toezicht” werd een
eerste Regiekamer op de
directie Hasselt geïnstalleerd met drie planners.
Dit zijn Luc Mas,
Kristien Vanalme en
Lisette Wijnen.
Luc Mas
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De mobiele teams?
Eén mobiel team bestaat uit ambtenaren van niveau
B, C en D met aan het hoofd een eerstaanwezend
inspecteur als teamchef. Het aantal teams binnen een
gewestelijke directie is afhankelijk van de werklast. Zij
staan in voor de controles van aangiftes, controles op
de openbare weg, opnemingen en bewaking. Let wel,
en dat is nieuw, zij voeren zowel douane- als accijnsopdrachten uit. Uiteraard zal een gepaste opleiding
worden voorzien.
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Een kijkje in de wagen van het Mobiel Team.
Rechts: Voorlopig nog de gewone laptop,
die wordt vervangen door een schokbestendige!
Links: de fax
Onderaan: een printer

Bij de opstart van het pilootproject kampte men uiteraard ook met problemen. Aangezien de TO BE-functies
nog niet opengesteld zijn, moesten de mensen in hun
oude functie tewerkgesteld worden. Hierdoor is het
mogelijk dat verschillende vergoedingen worden toegekend, niettegenstaande men hetzelfde werk doet
in een Mobiel Team. Bovendien stelden de mensen
die in het project stapten zich ook vragen over hun
toekomst na het pilootproject. Stel dat Mobiel Toezicht niet doorging, konden zij dan naar hun oude job
terug?
Ook moesten alle leden van het mobiele team een
uniform dragen. Bij een controle op de weg bijvoorbeeld moet je toch herkenbaar zijn. Niet evident als
je in je oude functie, zoals bij een accijnsdienst, geen
uniformvergoeding geniet.
Het pilootproject is trouwens, vanwege de vertraging
bij de openbare aanbesteding, ook moeten starten
met ander materiaal dan eerst voorzien.”
Alain Muyshondt: “Kortom, wij zijn de collega’s van de
Motorbrigades Turnhout en Geel - die in dit project zijn
gestapt - ontzettend dankbaar dat zij hun persoonlijke belangen opzij hebben gezet voor het welslagen
van dit project.”

ICT- en communicatiemiddelen
Na deze duidelijke uiteenzetting volgde een woordje
uitleg van Guido Mertens
over MODA of de ICT-en
communicatiemiddelen
waarover de regiekamer en
de mobiele teams nu reeds
of in de toekomst zullen
beschikken. De nodige

ﬁnanciële middelen zijn alvast vrijgemaakt.
De regiekamer beschikt over een geavanceerd
computerprogramma: “de Planningstool”. Zodra de
planners de controle-opdrachten ontvangen, zoeken
ze onmiddellijk uit wie én welke middelen kunnen ingezet worden. Om die reden zit er in de planningstool
een werkschema met alle aanwezige en beschikbare
collega’s. Daarnaast zien ze met één oogopslag op het
scherm welke voertuigen er op dat moment voorhanden zijn.
Indien de planners een planningsfout maken – ze
wijzen bv. een opdracht toe aan collega’s die niet vrij
zijn - worden ze daar door de computer op attent gemaakt. Alle gegevens rond gemaakte afspraken zoals
bv. aankomst en vertrek worden gecentraliseerd in de
regiekamer.
De wagens van de veriﬁërende ambtenaren zullen
uitgerust worden met een schok-en weerbestendige
laptop met GPRS, GSM en Black box, die de regiekamer
toelaat om op elk moment de voertuigen te lokaliseren. Dit met het oog op een zo efﬁciënt mogelijke
planning én het verlenen van bijstand in het geval
van nood.
De voertuigen voor de controle op de openbare weg
zullen voorzien worden van een Astrid-communicatiesysteem, een barcodelezer, een printer, een scanner,
een betaalterminal en een identiteitskaartlezer.

Praktische voorstelling
Luc Mas gaf nog een korte voorstelling van de planningstool. De gasten konden de planning meteen volgen via de PC’s (regiekamer Hasselt) en twee laptops,
die werden bediend door collega’s Michel Celis en
Frans Verhoeven van het Mobiel Team van Geel onder
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Simonne Van Aperen
Luc Soffers, Frans Verhoeven en Greet Aerts

Jos Gielen

leiding van Eaw. inspecteur
Jos Gielen.
Buiten stond een volledig
uitgerust voertuig opgesteld, waar Greet Aerts en
Luc Soffers van het Mobiel
Team Turnhout uitleg gaf onder leiding van Eaw. inspecteur Simonne Van Aperen.

De verdere aanpak
Alain Muyshondt: “Na 6 maanden én een positieve
evaluatie start een tweede pilootproject. De resultaten
van een onlangs afgenomen rondvraag bij de collega’s van de Mobiele Teams Geel en Turnhout zagen er
alvast gunstig uit... dus... In elke gewestelijke directie
komt er dan 1 mobiel team en 1 regiekamer. Na de
testperiode van de tweede fase komen er dan om de
4 maanden per gewestelijke directie mobiele teams
bij en worden de regiekamers uitgebreid. ”
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Bij een zeer verzorgd natje en een droogje hebben
we meteen afspraken gemaakt om binnen enkele
maanden de collega’s van de mobiele teams Turnhout en Geel en de regiekamer naar hun ervaringen
te vragen. Wij zijn alvast bijzonder onder de indruk
van het project “Mobiel Toezicht”. We willen dan ook
op onze beurt iedereen feliciteren.
Bovendien willen we alle mensen bedanken die
bijgedragen hebben tot het uitstekende verloop van
deze ofﬁciële voorstelling!

Tekst: Alain Muyshondt en Ann Van Puymbroeck
Foto’s: Marc De Schutter

