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FOD Financiën - Fedopress / Producten en diensten 

Fiche 3: Drukken van transactionele documenten 

Dienst Drukken van transactionele documenten 

Domein Drukwerk 

Korte beschrijving Het gaat om documenten met een persoonlijke inhoud 
(aanslagbiljetten personenbelasting en vennootschapsbelasting, de 
betalingsberichten betreffende de verkeersbelasting en de vragen 
om voorafbetalingen, de BTW-uittreksels, enz.). 

Fedopress verricht de volgende taken: 
De voorbereiding van het ontwerp in samenspraak met de dienst 
informatica. 
Het drukken van deze documenten in grote aantallen  en in zwart-
wit of in kleur. 
De documenten in enveloppen C5/6, C5, C4 stoppen of met folie 
verpakken. 
Alle omslagen naar de post sturen voor de verspreiding ervan. 

Doelgroep - Alle organisaties die deel uitmaken van het federaal 
administratief openbaar ambt opgesomd in de wet van 22 
juli 1993 (B.S. van 18.8.1993) - FOD's en ministerie van 
landsverdediging, POD's, wetenschappelijke instellingen, 
ION, OISZ.

- De bijzondere korpsen (rechterlijke orde, griffies en 
parketten, Raad van State, federale politie, ...)

- Andere openbare instellingen die een overeenkomst met 
Fedopress kunnen sluiten (MIM) 

Doelstelling Het tot ieders beschikking stellen van een industrieel drukplatform 
uitgerust met moderne tools 

Uitgebreide beschrijving Fedopress verricht de volgende taken: 
- De voorbereiding van het ontwerp in samenspraak met 

de dienst informatica.
o Wanneer het drukken van transactionele 
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documenten voor de eerste keer wordt gevraagd, 
moet er een ontwerp worden gemaakt. Fedopress 
brengt u in contact met de personen die dit 
document zullen maken (dienst ICT).  Er worden 
drukproeven gemaakt voordat de productie in 
grote hoeveelheden plaatsvindt. 

- Het drukken van deze documenten in grote aantallen en 
in zwart-wit of in kleur.

- Het drukken op industriële machines tegen een 
minimumkost in een gecontroleerde omgeving

- De documenten in enveloppen C5/6, C5, C4 stoppen of 
met folie verpakken.

- Alle omslagen naar de post sturen voor de verspreiding 
ervan. 

Aanpak - Elke samenwerking is onderworpen aan de voorafgaande 
ondertekening van een protocolakkoord waarin de diensten 
van Fedopress en de verplichtingen van de betrokken partijen 
worden beschreven.

- Procedures en richtlijnen worden bij het begin van elke 
samenwerking medegedeeld. 
  Voor elk werk maakt de FOD Financiën een uitvoerige 

prijsofferte en worden de uitvoeringsmogelijkheden binnen de 
gevraagde leveringstermijn medegedeeld. 

- Alle gegevensuitwisselingen betreffende de voorbereiding van
een drukwerk gebeuren via een enig contactpersoon 

(SPOC). fedopress-spoc@minfin.fed.be  Tel. 0257 89 907

Duur Alle leveringsdata worden in onderling overleg bepaald. 

Kost De productiekosten worden geval per geval berekend bij de 
ontvangst van een aanvraag. Ze omvatten enkel de variabele 
kosten verbonden aan het werk (kost van de gebruikte materialen - 
papier, inkt, elektriciteit - kost van onderhoud van de machines in 
verhouding tot het gebruik ervan) en de kosten voor het maken 
van een eerste ontwerp. 

Voorwaarden De procedures en richtlijnen worden bij het begin van elke 
samenwerking medegedeeld 

Organisatie FOD Financiën 
Stafdienst Logistiek 
Fedopress 
Luttrebruglaan 74 
1190 Brussel 
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Contactpersoon fedopress-spoc@minfin.fed.be  Tel. 0257 89 907

Website Geen 

Verwante producten en 
diensten 

Creatie van grafische documenten 
Drukken van publicaties 

mailto:michel.reuliaux@minfin.fed.be



