
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

Communicatie lancering Fisconetplus (intern 

+ extern)
Katrien De Wachter AF?

Is dit nog nodig? Team van ficonet+ geeft zelf toelichting binnen de 

verschillende entitieiten en heeft een voorstelling gegeven tijdens de vorige 

werkgroep-meeting,

Communicatie lancering Fisconetplus 

(Nationaal Forum)
Sophany Ramaen AF 

Communicatie gepubliceerd op 27 februari 2018, zie 

http://www.naforna.be/nl/nieuws/27022018-nieuwe-fisconetplus

Navragen bij Chris De Clerck over de 

organisatie van de communicatie rond de 

updates van PLDA

Sophany Ramaen
Frank De Mayer, dienstchef PLDA, zal op de vergadering aanwezig zijn om 

dit punt toe te lichten.

Productfiches: aan Sophany& Katrien laten 

weten wanneer de fiches compleet zijn en 

het actuabericht hierover mag gepubliceerd 

worden 

Silvie Hutsebaut AF Zie o.a. persbericht rond Brexit van week 24

Intern bekijken waar de Engelstalige 

productfiches best geplaatst worden op de 

website

Dienst Marketing & 

Dienst Communicatie
AF Zie o.a. persbericht rond Brexit van week 24

Productfiches: publicatie op website + 

actuabericht
Katrien De Wachter AF Publicatie voltooid op 12 juni + Lancering persbericht

Productfiches: publicatie actuabericht met 

link naar website AAD&A
Sophany Ramaen AF Zie o.a. persbericht rond Brexit van week 24

Nagaan of de tijd tussen verschijnen in 

Staatsblad en in circulaire verkort kan 

worden

Karine Thumas

Navraag bij Stijn Vermeiren i.v.m. 

mogelijkheden tot verzenden en invullen van 

de vragenlijst

Silvie Hutsebaut AF 

Is reeds afgetoetst met Stijn: er is een mogelijkheid om de enquête af te 

sluiten en te hernemen op een later tijdstip. Na het testen bleek de 

enquête in zijn totaliteit niet meer dan een kwartier in beslag te nemen.

Informatie over de economische indexen 

(presentatie)
Leandro Rossi Presentatie wordt gegeven op vergadering 15/6.

SLA’s: activiteiten en nationaal bepaalde 

reactietijden
Werner Rens

Overzicht keuze D&A mbt eerste onderwerpen zal tijdens vergadering 

worden medegedeeld.

OPVOLGINGSTABEL VERGADERING 18/01/2018



Doorgeven kandidaten voor subwerkgroep 

rond marketingstrategie aan 

da.marketing@minfin.fed.be 

Leden van de privésector 15/03/2018  

Suggesties i.v.m. onderwerpen voor AEO-

seminarie formuleren aan 

da.marketing@minfin.fed.be

Leden van de privésector 9/03/2018

Hoe functioneert de Helpdesk? Chris De Clerck
Frank De Mayer, dienstchef PLDA, zal op de vergadering aanwezig zijn om 

dit punt toe te lichten.


