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1.

Context van de opdracht
Situatie van het project
Het FOD Financiën is een modernisatie project, Coperfin, gestart dat kadert in de Copernic
hervorming van de federale administratie. In de loop van 2002 werden de toekomstige werkwijzen
van het FOD gedefinieerd.
Om deze nieuwe situatie te bewerkstelligen werd een geheel van programma’s gedefinieerd. Eén van
de 16 programma’s in het organisatieproject, is het programma Risicobeheer (zowel voor bijstand,
controle als invordering) waarvan het project Datawarehouse Datamining – Risicoanalyse deel
uitmaakt.
In de komende jaren zal het FOD Financiën eveneens te maken krijgen met een forse daling in het
aantal personeelsleden. Deze daling die zal verwezenlijkt worden door natuurlijk vertrek, is geschat
op ongeveer 6.000 personen.

Identificatie van de 9 pijlers
Het organigram van het FOD Financiën, zoals gedefinieerd door Coperfin en goedgekeurd in
november 2000, is opgebouwd rond 3 entiteiten die corresponderen met de 3 basisfuncties van het
Ministerie: Belasting en Invordering, Patrimoniale Documentatie en Thesaurie. Het is rondom deze 3
entiteiten dat het werk en de activiteiten van de operationele diensten van het Ministerie beheerd
worden. Deze operationele diensten komen overeen met de “pijlers” die in het middelpunt staan van
onze studie. In totaal bestaan er 11 pijlers maar slechts 9 pijlers worden opgenomen in de scope van
het project. Het gaat in het bijzonder om de pijlers Douane en Accijnzen, Particulieren, Kleine en
Middelgrote Ondernemingen, Grote Ondernemingen, Fiscale Invordering, Fraudebestrijding,
Rechtszekerheid, Opmetingen & Waarderingen, Niet-fiscale Invordering alsook om de activiteiten
inzake Bijstand.

Overzicht van het proces risicobeheer
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Doel van de risicoanalyse
Een precieze definitie van de risicoanalyse is opgenomen in het Coperfin document “Risicobeheer
Entiteit I en II – Inleiding tot de materie en visie”. De risicoanalyse is er gedefinieerd als zijnde “de
stap in de procedure inzake risicobeheer die op een gegeven moment, elke risicoindicator analyseert in
termen van waarschijnlijkheid (welke “kans” is er dat het risico zich voordoet), frequentie (permanent
risico, sporadisch, seizoensgebonden, enz.) en omvang (belangrijk financieel risico, gezondheidsrisico
voor personen, enz.)”
Het risico op zich is gedefinieerd op de volgende manier:
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“Mogelijkheid dat een wettelijke of reglementaire bepaling niet toegepast wordt, of wordt
toegepast op een onvolledige of oncorrecte wijze, mogelijk door zowel de Administratie als door
een fiscale operator of een groep van fiscale operatoren, zij in het voordeel of in het nadeel van de
schatkist, de operator of de groep van operatoren”
“Inzake Invordering, mogelijkheid dat een fiscale of non-fiscale schuldvordering niet ingevorderd
wordt voor zover deze invorderbaar is in functie van de solvabiliteit zoals deze blijkt uit het uniek
dossier Invordering”
Het objectief van de risicoanalyse is om de “fiscale efficiëntie” te optimaliseren. Hierover wordt
verstaan de stijging van de ratio aantal significante dossiers / aantal ambtenaren. Het operationele
objectief voor beide entiteiten is om dezelfde opdrachten met minder personen te kunnen
verwezenlijken, en dit binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne.

1.2

Definitie van de pijlers en risicoaanpak
Structuur van de organisatie
Zoals vermeld in de Coperfin documenten die de FOD Financiën organisatie voorstellen, volgens het
principe van onderscheid tussen het informatiebeheer en het risicobeheer, beschikt elke pijler (behalve
Fraudebestrijding) over een stafdienst “Strategie van de doelgroepen” die bestaat uit een afdeling
Gegevensbeheer en een afdeling “Doelgroepenbeheer”:
De afdeling Gegevensbeheer zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de fiscale en
non-fiscale gegevens mbt de verschillende (groepen) belastingplichtigen. Naast dit beheer zal de
afdeling de analyse van deze massagegevens uitvoeren.
De afdeling Doelgroepenbeheer zal verantwoordelijk zijn voor de definitie van de doelgroepen
die prioritair zijn voor de entiteiten Belasting en Invordering en voor de pijlers Non-fiscale
Invordering van de entiteit Patrimoniale Documentatie inzake bijstand, controle en invordering.
Binnen deze afdelingen zullen de behoeften inzake dienstverlening of de risico’s per doelgroep
vastgelegd worden en zal een aanpak gedefinieerd worden voor wat betreft de dienstverlening,
controle en invordering.

1.2.1

Douane en Accijnzen
Douane en Accijnzen is verantwoordelijk voor de behandeling van de aangifte alsook de invordering
en de geschillen mbt douane- en accijnsrechten. Deze pijler staat eveneens in voor non-fiscale
activiteiten via de afdeling “Mobiel Toezicht” (zoals bvb de controle van de marchandise).

1.2.2

Particulieren
De pijler Particulieren is belast met de fiscale behandeling van de loontrekkende, van de
belastingplichtigen zonder beroep alsook de bestuurders van een onderneming. Deze pijler houdt zich
voornamelijk bezig met deel 1 van de Personenbelasting, deel 2 voor de bestuurders van een
onderneming en de diverse inkomens.
Voor deze pijler is de aanpak weerhouden voor het risicobeheer, een combinatie van een
generalistische en thematische aanpak.

1.2.3

Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Deze pijler staat in voor de fiscale behandeling van de KMO’s (die niet behoren tot een groep van
ondernemingen), zelfstandigen, VZW’s, vrije beroepen en niet-residenten. KMO behandelt de
volgende
belastingen:
Vennootschapsbelasting,
Rechtspersonenbelasting,
BTW
en
Vennootschapsbelasting en Rechtspersonenbelasting voor niet-residenten en staat eveneens in voor de
Voorheffingen en Voorafbetalingen.
De aanpak inzake risicobeheer is zowel generalistisch, thematiek als sectorieel/professioneel.

1.2.4

Grote ondernemingen
Deze pijler is bevoegd voor de fiscale materie mbt groepen ondernemingen, zeer grote ondernemingen
en zeer grote VZW’s: Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting niet-residenten BTW.
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De aanpak inzake risicobeheer hergroepeert de thematieke (grensoverschrijdende thema’s,
transferprijzen, …), generalistische en sectoriële aanpak (banken, verzekeringen, immobiliën,…) Voor
deze pijler is de aanpak gericht op een aanpak van de groep van ondernemingen in zijn geheel.

1.2.5

Fraudebestrijding
De pijler Fraudebestrijding staat in voor de behandeling op een polyvalente wijze van grote
georganiseerde fraudezaken, vaak met een gerechtelijk en internationaal karakter.
De aanpak voor risicobeheer is vooreerst punctueel, en in tweede instantie thematiek en sectorieel. De
aanpak inzake carrouselfraude is het meest ontwikkeld.

1.2.6

Fiscale Invordering
De pijler Fiscale Invordering is verantwoordelijk voor de ontvangst en de invordering van volgende
belastingen en taksen: inkomensbelasting, BTW, regionale belastingen, voorheffingen en diverse
taksen.
In het kader van invordering is het risico gericht op de solvabiliteit van de debiteur mbt een fiscale
schuld die ofwel te betalen is ofwel betwist wordt.

1.2.7

Non-fiscale Invordering
Deze pijler staat in voor de ontvangst en invordering van schulden die als non-fiscaal gecategoriseerd
worden. Het kan hierbij bvb gaan om administratieve boetes, penale boetes maar evenzo
alimentatiegelden.
Het grootste risico voor Non-fiscale Invordering is de onmogelijkheid om over te gaan tot
invordering. Dit risico staat in direct verband met de kennis inzake de solvabiliteit van de debiteur
waarover de pijler kan beschikken.

1.2.8

Rechtszekerheid
De pijler Rechtszekerheid staat hoofdzakelijk in voor de documentatie inzake hypotheken (publicatie
van authentieke akten), erfenisrechten, registratierechten, griffierechten, erfpachtrechten, oprichtende
akten van ondernemingen, ...
Deze pijler bestaat uit 24 centra die alle Archivering en Satelliet teams omvatten. De eersten zijn
verantwoordelijk voor de bewaring en update van de documentatie inzake hypotheken, registratie en
kadaster. De Satelliet teams verrichten eenvoudig onderzoek en ontvangen de registratierechten en
erfenisrechten.
De ontvangst van de griffierechten is gecentraliseerd binnen een team Griffierechten. Dit team staat
eveneens in voor de bijstand en controle mbt deze rechten. De ontvangst van de erfenisrechten is
gecentraliseerd binnen het team Eisen van rechten.
De pijler Rechtszekerheid krijgt te maken met twee types van risico: non-fiscaal en fiscaal.
Het non-fiscale risico houdt verband met de kwaliteit van de patrimoniale documentatie. Op termijn
zullen risicoprofielen opgemaakt worden voor de notarissen. De analyse van de akten zal een bron van
informatie zijn inzake risicobeheer.
Het fiscale risico betreft hoofdzakelijk het proces van ontvangst van de erfenisrechten
(betrouwbaarheid en kennis van het patrimonium, evaluatie van bepaalde goederen zoals bvb
kunstwerken,...) en de registratierechten mbt notariële akten.

1.2.9

Opmetingen en Waarderingen
Deze pijler speelt een belangrijke documentaire rol in het kader van de evaluatie van roerende en
onroerende goederen alsook in de activiteiten gelinkt aan het kadastraal plan.
De inzameling van documenten en gegevens in het kader van controle van de waarde van aandelen
(nationale en buitenlandse) opgenomen in de erfenisrechten, wordt uitgevoerd op het niveau van de
Algemene Directie.
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Negen centra Opmetingen en Waarderingen zijn belast met de evaluatie van immobiliën waarvoor
lokale gegevens bestaan. De teams die deel uitmaken van deze centra zijn eveneens verantwoordelijk
voor het beheer voor het kadastraal plan en de uitvoering van de opmetingen.
Het centrum “Speciale Opmetingen en Waarderingen” beheert eveneens het kadastraal plan en is
belast met afbakening, plaatsing van GPS punten en de uitvoering van speciale (grote) opmetingen.
De teams Speciale Waarderingen Roerende goederen staan in voor de waardering van nietbeursgenoteerde aandelen, kunstwerken, intellectuele rechten,... De teams Speciale Waarderingen
Onroerende goederen houden zich bezig met onroerende goederen waarvoor geen lokale gegevens
bestaan.
Op termijn is er een evolutie voorzien naar een concept van Unieke Fiscale Waarde. Deze waarde zal
bepaald worden op basis van:
de venale waarde (waarde volgens de welke operaties verricht worden1
de huurwaarde
de constructiewaarde, aankoopwaarde of reconstructiewaarde2
De risicoaanpak voor Opmetingen en Waarderingen uit zich in risicoprofielen voor zowel opmetingen
als waarderingen voor roerende en onroerende goederen. Deze aanpak voorziet eveneens de
ontwikkeling van geautomatiseerde berekeningsmodellen voor de waarde van een goed. Daarnaast is
ook voorzien om risicoprofielen mbt de leveranciers van informatie te ontwikkelen.

1.2.10

Profielen Ondernemingen
Deze paragraaf omschrijft de verschillende interacties en coördinaties voor wat de betreft de politiek
gevolgd voor de ontwikkeling van profielen direct of indirect gelinkt aan ondernemingen binnen de
verschillende pijlers.
Ter herinnering, de Coperfin documenten omschrijven wat de administratieve politiek is voor de
ontwikkeling en onderhoud van de profielen voor zowel bijstand, controle als invordering, voor de
komende jaren voor wat betreft de ondernemingen.
Deze administratieve politiek uit zich op de volgende manier:
Ontwikkeling en onderhoud van een generalistisch profiel van ondernemingen geldig voor de
pijlers KMO en GO door de ontwikkeling van datamining technieken. De generalistische
profielen die voortvloeien uit het gebruik van deze techniek zullen progressief de toepassing
preselectie vervangen. Het gebruik van deze profielen zal hoofdzakelijk gebeuren door de pijler
GO maar dit gebruik is zeker niet exclusief. De profielen zijn bvb ook van belang voor de pijler
Fraudebestrijding
Ontwikkeling en onderhoud van sectoriële en thematieke profielen geldig voor de pijlers KMO,
GO en FB. De ontwikkeling van de sectoriële profielen houdt verband met de notie van ketens. In
een keten kunnen zowel ondernemingen van de pijler KMO als GO voorkomen, wat betekent dat
het risicoprofiel moet ontwikkeld worden door beide pijlers in samenwerking. De pijler FB zal
eveneens meewerken aan de ontwikkeling van een beperkt aantal sectoriële en thematieke
profielen voor de pijlers KMO en GO. Het aantal profielen is vastgelegd op 4.
Voor wat betreft de pijler GO, ontwikkeling van risicoanalyse en risicoprofielen mbt groepen
ondernemingen of grote ondernemingen. Dit houdt in dat de notie groepen ondernemingen of
grote onderneming en de risico’s die hiermee verband houden duidelijk gedefinieerd worden. A
priori kan men niet uitsluiten dat een aantal sectoriële en thematieke risico’s eveneens beïnvloed
worden door de aanpak inzake grote ondernemingen en groepen van ondernemingen.
Voor wat betreft de pijler FS, ontwikkeling van profielen mbt grote fraudezaken en –
mechanismen zoals bvb BTW carrousellen.
Een eerste convergentie wordt verzekerd tussen enerzijds de doelgroepen en risicoprofielen
ontwikkeld door Douane en Accijnzen voor de algemene doelgroepen “legale marchandise » en
anderzijds een aantal doelgroepen en sectoriële profielen van de pijlers KMO en GO.

1
2

Precisering door A. Moreau
Precisering door de pijler
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Een tweede overeenkomst kan verzekerd worden in functie van enerzijds de populatie bedoeld in de
doelgroepen “grote operatoren” ontwikkeld door Douane en Accijnzen en anderzijds de ontwikkeling
van risicobeheer inzake grote ondernemingen en groepen van ondernemingen van de pijler GO.
Een derde convergentie is verzekerd door het risicobeheer inzake invordering, in het bijzonder bvb
voor de algemene doelgroepen “rechtspersonen” en “invorderingssectoren” eigen aan de pijler
Invordering alsook de bewerkstelliging van een nationaal gespecialiseerd invorderingscentrum.

1.3

Omschrijving van de methode
Het huidige document is het resultaat van fase 2 in het verloop voorzien voor de realisatie van de
architectuur van het datawarehouse Risicoanalyse. Deze tweede fase volgt op de fase 1 “start van het
project”.
Het objectief van deze fase is om de link te leggen tussen de objectieven mbt Risicoanalyse en de
groepen gegevens die zullen geanalyseerd worden door elke pijler.
Het gaat er dus om:
de objectieven inzake risicoanalyse specifiek voor elke pijler te definiëren;
een indicatie te geven van meetbare elementen voor het bereiken van de objectieven;
een precieze oriëntatie te geven aan de volgende fase “analyse van de gegevens”.
Voor wat betreft de objectieven van deze fasen, het huidige document bevat nog niet de waarde van de
indicatoren. Deze waarden zullen gepreciseerd worden bij het begin van fase5 aangezien deze
noodzakelijk zijn voor de realisatie van de kosten baten analyse (d.i. de “business case”).
De resultaten van deze fase zijn belangrijk voor:
De analyse van de gegevens (fase 3) die zal uitgevoerd worden op de groepen van informatie
nodig voor het bereiken van de objectieven. De groepen van informatie geïdentificeerd in dit
document worden gebruikt om hieruit subjecten en facetten af te leiden en bestaan niet uit een
eerste definitie van de noodzakelijke informatie.
Het implementatieplan en de kosten baten analyse (fase 5) van het datawarehouse zullen een
bepaalde sequentie inhouden die rekening houdt met de verwachte objectieven.

1.4

Problematiek van de bronnen van informatie
Het datawarehouse is een warehouse van gegevens bedoeld voor de ontwikkeling van risicobeheer
voor de bijstand, controle en invordering door de 9 betrokken pijlers, voor het risicobeheer inzake
documentatie voor Rechtszekerheid en Opmetingen en Waarderingen alsook voor het risicobeheer
inzake opmetingen en waarderingen. Het datawarehouse heeft dus niet als doelstelling de
verschillende databases, files en applicaties van het FOD te interconnecteren. Dit aspect, voor zover
dit belangrijk wordt geacht en voor de databanken, files en toepassingen die zouden in aanmerking
komen, behoort niet tot de problematiek van het FOD.
Algemeen kan gezegd worden dat het datawarehouse zal gevoed worden uit diverse
informatiebronnen:
Interne informatiebronnen, zoals de geïntegreerde systemen en de verschillende productie
databanken. In principe, in de situatie TO BE (dit is de horizon van de verschillende architectuur
lastenboeken), zullen deze geïntegreerde systemen alle noodzakelijke informatie verzamelen voor
de operationele activiteiten zoals deze geherconfigureerd werden in de TO BE. Deze
geïntegreerde systemen zijn naast de productie databanken dan ook de eerste bron van informatie
voor het datawarehouse;
Externe informatiebronnen, in het bijzonder verschillende FOD en publieke autoriteiten maar
eveneens diverse private partners die informatie zullen leveren afhankelijk van het geval voor de
geïntegreerde systemen, het datawarehouse of diverse systemen tegelijkertijd. De oplevering van
gegevens zoals deze hier geviseerd wordt, betekent niet een connectie tussen een gebruikerspost
en een externe databank maar wel de online oplevering of periodieke uitwisseling van
gestructureerde datafiles. Als voorbeeld kunnen we citeren:
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•

sociale zekerheid;

•

werkloosheidskas,

•

FOD Justitie

•

de gemeenschappen en gewesten;

•

FOD Economische Zaken;

•

de CPAS;

•

professionele en coöperatieve organen voor wat betreft de identificatie van bepaalde
activiteiten;

•

de banken en verzekeringen;

•

de sociale secretariaten;

•

FOD Werkgelegenheid;

•

de legale en extralegale pensioenkassen;

•

Hypotheekondernemingen;

•

de fiscale informatie afkomstig van andere nationale of internationale autoriteiten buiten
België.
De inzameling van de gegevens behoort niet tot de scope van het datawarehouse. De coherentie
van deze gegevens wordt als een gegeven beschouwd op het moment van het opladen in het
datawarehouse.
Externe informatiebronnen specifiek aan het risicobeheer;
Feedback. Dit moet begrepen worden als de verschillende resultaten zoals op heden gekend. Het
gaat hierbij voornamelijk om statistische elementen, noodzakelijk voor de analyse of operationele
gegevens.
In dit stadium van het lastenboek architectuur van het datawarehouse, voor wat betreft de
problematiek van de informatiebronnen, moeten volgende aspecten nog verder gespecificeerd worden,
door interactie tussen de verschillende lastenboeken architectuur en andere diverse lastenboeken:
Het principe van bewerkstelligen van een unieke dienst binnen het FOD Financiën of voor elke
entiteit die zal dienen als interface voor de inzameling van de gegevens bij de verschillende
externe partners;
De inventaris van de informatiebronnen en de gegevens beschikbaar in de productie databanken
in de situatie TO BE alsook de tijdsspanne voor refresh en bijhouden van de gegevens op het
niveau van de geïntegreerde behandeling.
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2.

Objectieven en aanpak voor de Pijlers en Bijstandsactiviteiten
Onderstaande diagram bestaat uit een generieke Result Chain die gebruikt werd als uitgangspunt voor
de formalisatie van de objectieven per pijler.
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Opmerking: gemeenschappelijke resultaten voor de pijlers:
Bepaalde elementen in termen van inzet en voordelen van risicobeheer worden teruggevonden in alle
pijlers. Deze worden hieronder weergegeven en worden niet meer herhaald in de verschillende
paragrafen per pijler.
Voor wat betreft de inzet van het datawarehouse:
Deselectie van de dossiers voor dewelke geen bijstand- of controle activiteiten vereist zijn;
Verspreiden en in rekening nemen van de interne feedback en van analyse resultaten (binnen en
tussen de verschillende pijlers)
Verspreiden en in rekening nemen van de externe feedback en van analyse resultaten
Voor wat betreft de verwachte voordelen van het risicobeheer:
Stijging van het fiscale en non-fiscale rendement in een globale context van daling van het aantal
humane ressources (met uitzondering van de pijlers Fraudebestrijding, Kleine en Middelgrote
Ondernemingen en Grote Ondernemingen).

2.1

Objectieven en Aanpak Douane en Accijnzen
Voordelen
De verwachte voordelen van het Datawarehouse inzake risicobeheer voor Douane en Accijnzen zijn:
Beter richten van de controles van marchandise en operatoren met een hoog risico;
Ontwikkelen van een betere bijstand met als doel de compliance te verbeteren;
Het verbeteren van het gebruik van de invorderingsprocedures.
Het staat voor zich dat de voordelen eveneens moeten dienen voor acties die de veiligheid van de
grenzen moeten verzekeren op hetzelfde niveau als andere EU Lidstaten waarbij de Europese
richtlijnen gevolgd worden.
De inzet voor Douane en Accijnzen is zowel fiscaal als non-fiscaal.
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Objectieven
Douane en Accijnzen stelt 3 globale objectieven voorop binnen het Datawarehouse project:
Verhogen veiligheid: d.i. veiligheid in de ruimste zin van het woord, zowel wat betreft de
samenleving als de consumenten,… Concreet betekent dit dat goederen die niet mogen
binnengelaten worden binnen Europa of niet mogen geëxporteerd worden, ook niet over de grens
zullen gelaten worden.
Verhogen compliance: d.i. het verhogen van het aantal klanten die de regels volgen en op
spontane wijze de douane – en accijnsrechten betalen.
Beter afdekken van de goederengebonden risico’s: beter identificeren van de risico’s gelinkt aan
het illegaal gebruik van legale goederen maar ook gelinkt aan de niet reguliere aangiften in de
ruimste betekenis van het woord, met het oog op het vermijden van de toepassing van fiscale of
andere maatregelen of van het verminderen van het effecten van deze laatste.
Onderstaande Result Chain geeft aan dat verschillende intermediaire objectieven gedefinieerd zijn om
deze drie einddoelstellingen te bereiken.
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Om deze objectieven te bereiken zijn verschillende intermediaire objectieven gedefinieerd.
Verhogen rendabiliteit controles: wordt mogelijk gemaakt door
•

De juiste selecties uit te voeren van de te controleren operatoren zowel binnen het
aangiftesysteem (GIV). Bij Mobiel Toezicht daarentegen is geen aangifte aanwezig en
wordt de selectie gemaakt op basis van andere selectiecriteria (vb. op de openbare weg
met opschrift op de vrachtwagens).

•

De juiste selectie uit te voeren van de te controleren operatoren;

•

De controles uit te voeren met gebruikmaking van controlemodellen. Deze modellen zijn
als het ware een soort van checklist die voorschrijft aan een controleur welke aspecten hij
moet controleren.
Verhogen rendabiliteit invordering, inning en vrijwaring: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Een betere bewaking van het financieel risico: op basis van informatie over solvabiliteit,
patrimonium, faillissement,… kan Douane en Accijnzen de invordering optimaliseren.

•

Een verbetering van de vrijwarende maatregelen: als uit financiële en/of andere informatie
blijkt dat het risico dat niet tot invordering kan overgegaan worden, te groot wordt, kan
Douane en Accijnzen daarop inspelen en bvb de borg of vrijwaring verhogen.
Verbeteren methodes bijstand: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Verbeterde kwaliteit van de bijstand: op basis van de risicoprofielen kan uitgemaakt
worden wat de noden aan bijstand zijn van de verschillende operatoren. Dit kan lijden tot
meer gerichte bijstand en dus betere kwaliteit.

•

Juistere selecties: niet alle operatoren hebben nood aan bijstand. Op basis van gegevens
ivm het al dan niet beschikken over een vergunning kan bijvoorbeeld een selectie gemaakt
worden van wie over informatie of bijstand moet kunnen beschikken.
Verbeteren opsporing en onderzoek methodes: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Juistere selectie van te onderzoeken cases: op basis van de risicoprofielen klanten en
legale goederen kan beslist worden welke gevallen onderzocht zullen worden. Dit
vermijdt te veel onderzoeken zonder resultaten.

•

Juistere onderzoeken en opsporingen: door gebruik te maken van risicoprofielen en andere
relevante informatie afkomstig uit de database Camada (Case Management Douane &
Accijnzen), zullen onderzoeken en opsporingen gerichter en preciezer uitgevoerd kunnen
worden.
Verbeteren risicoprofielen: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Uit de verschillende onderzoeken en opsporingen kunnen bepaalde informatie gewonnen
worden, die een invloed zullen hebben op de risicoprofielen zoals deze initieel bepaald
zijn. Door het verlenen van feedback naar de juiste instanties kunnen deze risicoprofielen
aangepast en verbeterd worden.

•

De feedback van de controles laat toe de risicoprofielen aan te passen.

Doelstelling

Indicator

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Verhogen veiligheid

Permeabiliteit van de grenzen
t.o.v. goederen die aan import of
export verbod onderworpen zijn

Moeilijk meetbaar

Verhogen compliance

Aantal vastgestelde inbreuken /
aantal transacties / per operator
of per groep van operatoren

“klok” effect

Beter afdekken
goederengebonden risico’s

Aantal controles die een
resultaat opleveren t.o.v. van het
aantal controles

“klok” effect

Verhogen rendabiliteit controles

Moeilijk meetbaar want
rendabiliteit hangt af van de
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Doelstelling

Indicator

Verandering t.o.v. huidige
situatie

keuze van de juiste controle
Verhogen rendabiliteit
invordering, inning en
vrijwaring

Moeilijk meetbaar want
schulden kunnen om
verschillende redenen blijven
openstaan

Verbeteren methodes bijstand

Foutenpercentage bij aangifte:

aantal foutieve aangiftes zou
moeten dalen

Verbeteren opsporing en
onderzoek methodes

Ratio aantal resultaten / aantal
onderzoeken

meer onderzoeken moeten
leiden tot resultaten

Aanpak Risicobeheer
De aanpak voor het risicobeheer binnen Douane en Accijnzen is gebaseerd op de definitie van
risicosectoren. De sectoren bevatten verschillende sub-sectoren. Risicoprofielen werden opgemaakt
per sub-sector.
Risicosector klanten / operatoren: klanten worden opgedeeld in grote klanten, middelgrote
klanten en kleine klanten.
•

Grote klanten: Er werden 100 à 200 grote klanten geïdentificeerd. Deze kwalificatie
gebeurt op basis van specifieke douane en accijns criteria. Per klant wordt een
risicoprofiel opgemaakt op basis van audits. Specifieke afdekkingmaatregelen worden
genomen.
Schematische voorstelling van de klantgerichte aanpak: voor alle risico indicatoren wordt
bepaald in welk veld het risico is.

Impact

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Voor de grote klanten

•

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Waarschijnlijkheid

Middelgrote klanten: Deze klanten worden in groepen ingedeeld. Per groep wordt een
risicoprofiel opgemaakt waarop de controle is gebaseerd. Het risicoprofiel bevat o.a.
volgende indicatoren: juridische situatie, financiële informatie, soorten goederen,
compliance met Douane en Accijnzen, compliance andere entiteiten. Deze indicatoren zijn
gekend en meetbaar. Het model kan bijgevolg automatisch opgesteld worden.

•

Kleine klanten: deze klanten worden ingedeeld in categorieën. Per categorie wordt een
risicoprofiel opgemaakt waarop de controle is gebaseerd. Controles worden
steekproefsgewijs uitgevoerd. Aan de kleine klanten wordt op dit moment minder
aandacht besteed. Er is geen specifieke aanpak bepaald omwille van de geringe
toegevoegde waarde.
Geplande Prioriteiten in dit domein door Douane & Accijnzen zijn: Grote ondernemingen 2004.
Middelgrote ondernemingen: 2005
Risicosector legale goederen: binnen legale goederen werden 15 doelgroepen gedefinieerd met
hierin verschillende profielen. Voor elk van deze profielen werden de risico’s bepaald. Vb. zuivel
=> melkpoeder => origine.
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Geplande Prioriteit Douane & Accijnzen: 2004
Risicosector illegale goederen: binnen illegale goederen werden eveneens doelgroepen
gedefinieerd met hierin opnieuw verschillende profielen. Vb. Namaak, drugs, wapens,… Het gaat
hier enkel om die groepen van goederen waar Douane en Accijnzen de meest evidente problemen
heeft.
Geplande Prioriteit Douane & Accijnzen: 2004
Risicosector dienstverleners: risicoprofiel van verschillende betrokkenen in de logistieke keten.
Het gaat hier typisch om verladers, reders,…
Geplande Prioriteit Douane & Accijnzen: 2005
Risicosector reglementering / procedures: focus ligt hier op risico’s ivm reglementeringen en
procedures vb. douanereglementering.
Geplande Prioriteit Douane & Accijnzen: 2005
Deze 5 sectoren interageren met elkaar. Afhankelijk van de situatie domineert de ene dan wel de
andere.

2.2

Objectieven en aanpak Particulieren
Voordelen
De inzet in het kader van de pijler Particulieren is enerzijds, de versnelling van de inzameling en de
automatische confrontatie van de gegevens van Geïntegreerde Verwerking nuttig voor het
risicobeheer, en anderzijds de verbetering van het imago van het FOD Financiën.
De voordelen voor Particulieren bestaan vooral uit:
tendens naar een automatische deselectie van dossiers die niet moeten geverifieerd worden;
stijging van het respecteren van de fiscale verplichtingen en stijging van het fiscaal rendement
met een kleiner aantal ressources toegewezen aan de controle van de aangifte;
stijging van de bijstand.

Objectieven
Particulieren stelt 2 globale objectieven voorop binnen het Datawarehouse project:
Verhoogde compliance: d.i. meer correct ingevulde belastingsaangiften
Verhoogde fair-play: d.i. meer bijstand naar de particulieren zodat zij in staat zouden zijn hun
belastingsaangifte zo correct mogelijk in hun voordeel te kunnen invullen.
Onderstaande Result Chain geeft aan dat verschillende intermediaire objectieven gedefinieerd zijn om
deze twee einddoelstellingen te bereiken.
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Volgende intermediaire objectieven werden gedefinieerd:
Verhoogde rentabiliteit controles: het algemeen principe is dat er weinig tot geen controles
worden uitgevoerd. Slechts 5 à 10 % van de aangiften wordt gecontroleerd.
•

Betere identificatie van de gevallen waarvoor een controle vereist is: aangezien slechts een
klein gedeelte van de aangiften gecontroleerd wordt, is het belangrijk een juiste selectie
door te voeren van de te controleren aangiften. Deze selectie kan min of meer automatisch
gebeuren op basis van een vergelijking van de gegevens waarover Particulieren beschikt
en de gegevens gedeclareerd door de belastingplichtige. Enkel die aangiften waarbij de
vergelijking anomalieën te voorschijn brengt, kunnen niet zonder meer geaccepteerd
worden.
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•

Risicoprofielen: op basis van analyse van de aangiften, kunnen bepaalde risicoprofielen
opgemaakt worden. Deze zullen voornamelijk bestaan uit elementen aanwezig in de
aangifte (vb. roerende inkomsten, persoonlijke situatie). Voor deze elementen wordt
geanalyseerd wat de mogelijke fouten zijn bij het invullen van de aangifte.

•

Juistere controles: op basis van de risicoprofielen, een betere kennis van de
belastingplichtige (mbt tot alle fiscaal gerelateerde onderwerpen, vb. persoonlijke situatie,
verzekeringen, hypotheeklening, salaris,…) en analyse van de fiscale maatregelen die
verkeerd of weinig gebruikt worden, kunnen controlemodellen ontwikkeld worden. Het
toepassen van deze controlemodellen op de juiste selectie van aangifteformulieren, moet
de rentabiliteit van de controles aanzienlijk verhogen.

•

Minder geschillen: de vermindering van het aantal geschillen kan bereikt worden door (1)
het verhogen van de bijstand procedures zodat er geen geschillen ontstaan omwille van
verkeerde interpretatie / begrip van gegevens, (2) door een juridische verantwoording te
geven die goed gefundeerd is. De gegevens over de redenen van geschillen zullen
voorkomen uit de redenen opgetekend in de toepassing Workflow Contentieux. De
verbeterde motivering kan gebruik maken van de feedback over de al dan niet succesvolle
afloop met argumentatie bij vorige geschillen.
Verhoogde feedback: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Verhoogde samen- en wisselwerking: op het moment dat een controle gebeurd is, wordt
de informatie doorgespeeld naar de andere pijlers die deze informatie kunnen integreren in
hun risicoprofielen.

• Feedback zal eveneens leiden tot een verhoogde rentabiliteit van de controles en bijstand.
Verhoogde rentabiliteit van de bijstand: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Betere identificatie van de gevallen waarvoor een bijstand vereist is.

•

Betere kwaliteit bijstand: op basis van de risicoprofielen en betere kennis van de fiscale
maatregelen die de particulieren weinig dan wel verkeerd gebruiken, worden
bijstandsmodellen ontwikkeld.

•

Verhogen van de tevredenheid van de ambtenaar (FOD Fin) en de burger in het kader van
hun interacties.
Betere kennis kosten en baten: door een schatting te maken van de werklast en de schatting van
de potentiële opbrengst, kan beslist worden tot welke controle en welke bijstand overgegaan
wordt.
Doelstelling

Indicator

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Identificatie van de gevallen
waarvoor een controle of
bijstand vereist is

Geautomatiseerde confrontatie
van de gegevens van de
aangiften met externe gegevens
(zodat bvb. 90% van de
aangiften op geïntegreerde wijze
worden verwerkt)
Proportie van verschillende
types van selectie (indicatief,
imperatief, “plage libre”)

Verhoogde rentabiliteit
controles

Aantal te controleren aangiften

Daling aantal te controleren
aangiften (bvb. kunnen
beperken tot “kostenbewijzen”)

Verhoogde rentabiliteit bijstand

Aantal correct ingevulde
aangiftes
Het aantal betwistingen, al dan
niet, gelinkt aan fouten begaan
door de belastingplichtige

Fiscaal-technisch heeft niemand
nog problemen om de aangifte
in te vullen

Verhogen van de tevredenheid

Aantal bevredigende interacties

Stijging aantal alternatieve

Naam bestand: P101G Objectieven en Groepen van Informatie.doc
Datum afdruk: 2004-09-06 16:42

Pagina 18 van 131

van de ambtenaar (FOD Fin) en
de burger in het kader van hun
interactie

tussen ambtenaar (FOD Fin) en
burger

informatiekanalen
Daling op lange termijn van het
aantal contacten via telefoon

Aanpak Risicobeheer
De aanpak voor het risicobeheer binnen Particulieren is gebaseerd op de definitie van risicoprofielen:
Een analyse van de aangiften heeft aanleiding
elementen waartegen relevante fouten gemaakt
gedefinieerd wat de risico’s zijn. Deze risico’s
risicoprofielen die op hun beurt de basis
bijstandsmodellen.

gegeven tot de definitie van doelgroepen of
worden. Voor elk van deze elementen werd
moeten de input leveren voor de creatie van
zullen vormen voor controlemodellen en

Elem enten

Risico's

Risico
profielen

Controle
m odellen

Bijstands
m odellen

De verschillende risicoprofielen werden geklasseerd in twee categorieën: gemakkelijk te
definiëren en gemiddelde moeilijkheidsgraad.
De doelgroepen werden gecategoriseerd en geprioritiseerd. De te volgen methodologie zal worden
ontwikkeld.

2.3

Objectieven en aanpak Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Voordelen
Het risicobeheer op niveau van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen moet ertoe bijdragen dat de
belastingplichtige (KMO, zelfstandige, vzw, vrije beroepen en niet-residenten) de belastingen die hij
moet betalen correct te bepalen. De geviseerde belastingen zijn de volgende: Personenbelasting deel II
(behalve bestuurders van ondernemingen), Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting,
Personenbelasting niet-residenten, Vennootschapsbelasting niet-residenten, Voorheffingen. De
risico’s gelinkt aan de Personenbelasting deel I worden beheerd door de pijler Particulieren.
De inzet van het risicobeheer voor KMO bestaat erin alle risico’s te evalueren en op termijn alle
corresponderende risicoprofielen te ontwikkelen, hierbij inbegrepen het bepalen van de te volgen
aanpak inzake controle en bijstand. Dit moet toelaten:
de aanpak inzake controle en bijstand te systematiseren;
te beschikken over een rationele basis voor de selectie van dossiers zowel op het niveau van
controle als van bijstand;
creatie of groei van de kennis op het niveau van controle en bijstand en eveneens mbt e-audit en
elektronische facturering.

Objectieven
De pijler KMO heeft 2 globale objectieven die toelaten de compliance en fair-play te laten toenemen:
Verbeteren van de rentabiliteit en procedures van controle
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Verbeteren van de bijstandsprocedures
De onderstaande Result Chain identificeert de intermediaire objectieven noodzakelijk voor het
bereiken van de finale objectieven.
13
Améliorer
connaissance
réglementation et
jurisprudence

Workflow
Contentieux..

10
Améliorer la
qualité des
méthodes de
contrôle

Info sur revenus et
patrimoine
12
Améliorer la
collaboration avec
autres piliers

Vue d'ensemble
des dettes et des
créances

Données de la
BCE,
organisations
professionnelles.,..
.

17
Identific.
et
évalu ation
des
risques
18
M eilleure
estim ation
indic.de
risque

6
Améliorer
l'identification des
opérateurs

15
Meilleu re
déterm inat
ion des
seuils

16
M eilleure
conn aiss.
secteurs
de risque

19
Meilleure
estim ation
niveau de
risque

5
Améliorer la
qualité de la
sélection des
opérateurs &
(D é)sélection
centralisée

20
Exam en
éch elon
antérieur

3
Am éliorer la
rentabilité des
procédures de
contrôle

1
Accroître la
com pliance

Dossiers
tests
8
Diminuer le
contentieux

14
M eilleure
estim ation
coûts/
bénéfices

7
Améliorer la
définition des
profils de risque

4
Am éliorer la
rentabilité des
procédures
d'assistance

Sources de
doonées int. et
ext. liées aux
profils

Workflow
Contentieux..

2
Accroître le fairplay

11
Améliorer la
qualité des
méthodes
d'assistance

Info sur revenus et
patrimoine

Vue d'ensemble
des dettes et des
créances

Feedback

9
Améliorer
l'identification des
m esures fiscales
m al ou peu
utilisées

Augmenter la
satisfaction du
SPF et de
l'entreprise

Volgende intermediaire objectieven werden gedefinieerd:
Verbeteren van de controle methodes: dit vereist een betere definitie van de risicoprofielen en een
verhoogde kennis van de reglementering en rechtspraak
Verbeteren van de kwaliteit van de selectie van operatoren en instellen van gecentraliseerde
(de)selectie van gevallen waar bijstand of controle vereist zijn.
Confrontatie van de individuele situatie met de gedefinieerde risicoprofielen. Het is belangrijk de
operatoren te kennen die binnen een zelfde schema van risicoprofielen vallen.
Om de kwaliteit van de selectie te bevorderen werden volgende intermediaire objectieven
gedefinieerd:
•

Verbeteren van de samenwerking met andere pijlers

•

Verbeteren van de identificatie van de operatoren: Alle operatoren moeten geïdentificeerd
worden. Zonder deze identificatie heeft risicobeheer geen nut. De identificatie van de
operatoren zoals op heden uitgevoerd door KBO (Kruispunt Bank Ondernemingen) houdt
rekening met de activiteit van de KMO op het moment van de creatie. De activiteit is niet
altijd correct of voldoende precies. Ongeveer 60 tot 70% van de toegewezen NACE codes
zijn goed. In de toekomst zullen de KBO gegevens met andere bronnen geconfronteerd
moeten worden. Voor de pijler GO, verloopt de identificatie naast de toewijzing van een
sector van activiteit, eveneens op basis van een criterium van toebehoren tot een groep,
hierbij inbegrepen, de evolutie hiervan op termijn (fusie, absorptie, splitsing, consolidatie).
Op vlak van identificatie moet de coherentie verzekerd worden met het identificatie
project GO binnen het programma Geïntegreerde verwerking B&I.

•

Verbeteren van de definitie van risicoprofielen: De kennis van de diensten gebaseerd op
een volledige studie van de risicoprofielen is verzameld of gerealiseerd om de
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risicoprofielen te definiëren. De risicoprofielen worden gevoed vanuit interne ICT
databanken, externe gegevensbronnen, gegevens van de sociale diensten, commerciële en
financiële gegevens afkomstig van externe leveranciers.
Om de definitie van de risicoprofielen te verbeteren werden volgende intermediaire objectieven
gedefinieerd:
•

Betere inschatting van de kosten en baten

•

Betere inschatting van de drempels: inschatting van de drempels vanaf wanneer de
administratie moet ageren

•

Betere kennis van de risicosectoren: grondige studie van de beroepen

•

Identificatie en evaluatie van de risicoprofielen: realisatie van een inventaris van
risicoprofielen. Op dit moment zijn er voor de pijlers KMO en GO 1800 risicoprofielen
geïdentificeerd; 294 hiervan zijn gepreselectioneerd door de projectleider.

•

Betere inschatting van de risicoindicatoren: de voornaamste risicoindicatoren worden
geteld en gescoord met het oog op het bepalen van de ruimste risico’s

•

Betere inschatting van het risiconiveau

•

Onderzoek van de voorafgaande ketens: onderzoek van de voorafgaande operator in de
keten oriënteert het risicoprofiel
Afname van de geschillen
Verhogen van de tevredenheid van de ambtenaar (FOD) en de onderneming in het kader van hun
interactie
Verbeteren van de kwaliteit van de bijstandsmethoden. Dit vereist een verbetering van de
identificatie van de fiscale maatregelen die weinig of niet gebruikt worden.
Het bereiken van de objectieven wordt op de volgende wijze gemeten:
Doelstelling

Indicator

Verhogen van de
compliance

Aantal operatoren die
correct de belastingen
bepalen die ze verondersteld
zijn te betalen
Aantal aangiften op tijd
ingevuld

Gecentraliseerde (de)selectie
van de gevallen waar
bijstand of controle vereist is

Proportie van de
verschillende types van
selectie

Verbeteren van de kwaliteit
van de selectie van
operatoren

Aantal controles die
resulteren in een rechtzetting
tegenover het aantal
selecties
Percentage fouten in de
aangiften

Verbeteren van de
rentabiliteit van de controles

Fiscaal rendement van de
controles tegenover het
aantal FTP die controles
uitvoeren
Aantal klachten voor
oneerlijke concurrentie
zogezegd veroorzaakt door
de fiscus

Naam bestand: P101G Objectieven en Groepen van Informatie.doc
Datum afdruk: 2004-09-06 16:42

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Op termijn: 90%
gecentraliseerde selectie
(45% indicatief +45%
imperatief) en 10% “plage
libre »

Rekening houden met de
pertinentie van het
uitgewerkte controlemodel,
zal dit leiden tot een daling
van de tijd gespendeerd aan
het controleproces
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Doelstelling

Indicator

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Verbeteren van de
rentabiliteit van de bijstand

Aantal aangiften volledig
correct ingevuld tegenover
het aantal FTP die bijstand
verlenen
Proportie aangiften die het
onderwerp uitmaken van
geschillen

Verbeteren van de kwaliteit
van één of meerdere
aangiften
Daling van de geschillen.
Het zou hier enkel nog
mogen gaan om gevallen
van nalatigheid of
goedgelovigheid
Elke controle actie hangt
samen met een bijstandactie
in de mate waarin deze een
oneerlijke concurrentie
wegwerkt

Verhogen van de
tevredenheid van de
ambtenaar (FOD) en van de
KMO in het kader van hun
interactie

Aantal bevredigende
interacties tussen de
ambtenaar (FOD) en de
KMO

Verbeteren van de
identificatie van de
operatoren

Percentage operatoren
correct geïdentificeerd obv
hun activiteit

Een correcte identificatie
van de operatoren in termen
van de natuur van de
uitgeoefende activiteit

Daling van de geschillen

Aantal gevallen en bedrag
dat onderwerp uitmaken van
geschillen
Aantal en natuur van rulings
en voorafgaande
beslissingen

Rekening houden met de
pertinentie van het
uitgewerkte controle- of
bijstandsmodel, zal dit
leiden tot:
een daling in het aantal
geschillen
een stijging van de
beslissingen op niveau van
de ruling en voorafgaande
beslissingen

Aanpak Risicobeheer
De aanpak voor risicobeheer omvat de generieke profielen (algemene profielen = datamining),
profielen per sector en per beroep, inclusief per keten (sectoriële profielen en profielen van beroepen),
en per thema (thematische profielen).
De risico’s zijn gecategoriseerd in twee grote delen: de generieke risico’s en risico’s specifiek per
doelgroep.
De definitie van de risicoprofielen houdt rekening met elementen zoals de kennis van de verschillende
sectoren en doelgroepen, de bepaling van de drempels vanaf wanneer de administratie moet ageren, de
scoring van de voornaamste risicoindicatoren (zwartwerk, goederen in het zwart, technische
werkloosheid,...), incorporatie van de testdossiers, inschatting van de kosten/baten per risicoprofiel,...
De risicoprofielen worden eveneens verbeterd op basis van de ontvangen feedback.
De risicoprofielen worden gevoed vanuit interne en externe gegevensbronnen (gegevens van publieke
diensten, commerciële, financiële en exploitatiegegevens,...)
Het risicobeheer voorziet de generatie van bijstand- en controlemodellen die op een uniforme wijze
zullen gebruikt worden.
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2.4

Objectieven en aanpak Grote Ondernemingen
Voordelen
De inzet voor de pijler GO is gelijkaardig aan de inzet geïdentificeerd voor de pijler KMO en kan als
volgt samengevat worden:
Evalueren van alle risico’s en op termijn vastleggen van alle corresponderende risicoprofielen,
inclusief de aanpak voor controle en bijstand. Dit laat toe:
•

de aanpak voor controle en bijstand te systematiseren

•

te beschikken over een rationele basis voor de selectie van dossiers of thematieke risico’s
binnen een onderneming of een groep ondernemingen

•

creatie of groei van de kennis op gebied van controle en bijstand op vlak van e-audit,
elektronische facturatie en op gebied van het internationale aspect van controles
(multilaterale controle, buitenlandse ondernemingen en multinationals)

•

integratie van de economische cyclus van de onderneming (volgen van de onderneming
van het moment van haar creatie, op het moment van een fusie,...)

Objectieven
De pijler Grote Ondernemingen heeft 2 globale objectieven geïdentificeerd die toelaten de compliance
en fair-play te verbeteren:
Verbeteren van de rentabiliteit van de controle
Verbeteren van de bijstandsprocedures
Deze globale objectieven zijn vergelijkbaar met de objectieven geïdentificeerd voor de pijler KMO.
Voor de aanpak van het risicobeheer kan eveneens verwezen worden naar de pijler KMO, al moet er
worden bijgevoegd dat voor GO de aanpak risicobeheer ook gedefinieerd wordt voor groepen
ondernemingen.
Het bereiken van de objectieven wordt op de volgende wijze gemeten:
Doelstelling

Indicator

Gecentraliseerde (de)selectie
van de gevallen waar
bijstand of controle vereist is

Proportie van de
verschillende types van
selectie

Verhogen van de
compliance

Aantal operatoren die
correct de belastingen
bepalen die ze verondersteld
zijn te betalen
Aantal aangiften op tijd
ingevuld
Aantal buitenlandse
operatoren die spontaan
aangifte doen

Verbeteren van de kwaliteit
en efficiëntie van de
controles

Fiscaal rendement en directe
of indirecte resultaten van de
controles tegenover het
aantal FTP die controles
uitvoeren
Aantal correctie taxatie
binnen een optimale
tijdsspanne
Aantal dossiers met een
direct of indirect resultaat
tegenover het aantal
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situatie

Pagina 23 van 131

Doelstelling

Indicator

Verandering t.o.v. huidige
situatie

geselecteerde dossiers
Aantal klachten voor
oneerlijke concurrentie
zogezegd veroorzaakt door
de fiscus
Verbeteren van de
rentabiliteit van de
bijstandsprocedures

Aantal aangiften correct
vervolledigd
Aantal rulings en
voorafgaande beslissingen

Verhogen van de
tevredenheid van de
ambtenaar (FOD) en van de
onderneming in het kader
van hun interactie

Aantal bevredigende
interacties tussen de
ambtenaar (FOD) en de
onderneming

Verbeteren van de
identificatie van de operator

Percentage operatoren
correct geïdentificeerd op
vlak van hun activiteit en/of
groep van ondernemingen
waartoe ze behoren

Verbeteren van de kwaliteit
van de selectie van
operatoren

Aantal controles resulterend
in een rechtzetting tegenover
het aantal selecties
Percentage fouten in de
aangiften

Daling van de geschillen

Aantal gevallen en bedrag
dat onderwerp uitmaken van
geschillen
Natuur van de geschillen

Rekening houdend met de
pertinentie van de controle –
en bijstandsmodellen, daling
van het aantal geschillen

De Result Chain uitgewerkt in het kader van de pijler GO is identiek aan deze gerealiseerd voor de
pijler KMO. Voor de beschrijving van de aanpak risicobeheer kan eveneens verwezen worden naar de
pijler KMO.

2.5

Objectieven en aanpak Fraudebestrijding
Voordelen
De zaken die de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) behandelt, dienen minstens één van de volgende
aspecten te vertonen:
Netwerken & bijzondere mechanismen
Internationale en gerechtelijke aspecten
Groot aantal nevendossiers die verdeeld worden naar de andere pijlers
Multidisciplinair / polivalentie: behelst alle mogelijke fiscale aspecten
Aspect fraudezaak tov fraudedossier
De inzetten voor het project Datawarehouse voor Fraudebestrijding zijn:
Ervaringen bij het ontdekken en bestrijden van fraudemechanismen sneller verspreiden,
Participatie van Fraudebestrijding bij de voorbereiding van één of meerdere sectoriële
onderzoeken of gecentraliseerde controleacties binnen een strategisch kader gecoördineerd door
en samen met andere pijlers (oriëntatie van de BBI).
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De voordelen voor Fraudebestrijding bestaan in een ruimere toegang tot relevante gegevens om de
verspreiding van fraudemechanismen na te gaan en in een vroegere detectie van fraude mechanismen.

Objectieven
Fraudebestrijding stelt 2 globale objectieven voorop binnen het Datawarehouse project:
Verhoogde compliance: d.i. een daling in het aantal fraudegevallen
Verhoogde collaboratie, wisselwerking met andere pijlers: d.i. kenniscreatie voor andere pijlers.
Onderstaande Result Chain geeft aan dat verschillende intermediaire objectieven gedefinieerd zijn om
deze twee einddoelstellingen te bereiken.
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2*
Risicoprofiel
legale
goederen

3
Risicoprofiel
illegale
goederen

1*
Risicoprofiel
klanten /
operatoren
1
Verhoogde
kennis risico
indicatoren

4
Risicoprofiel
dienst
verleners

5
Risicoprofiel
reglement./
procedures

6
Opstellen
Controle
modellen

3
Juistere
selecties
Mobiel toezicht
(niet GIV)

16
Verhoogde
rentabiliteit
controles

4
Juistere
controles

20
Verhoogde
veiligheid

7
Centraliseren
informatie
schulden

8
Centraliseren
informatie
solvabiliteit

5
Betere
bewaking
financieel
risico

9
Centraliseren
informatie
patrimonium

10
Centraliseren
informatie
faillissement

17
Verhoogde
rentabiliteit
invordering,
inning,
vrijwaring

6
Verbetering
vrijwarende
maatregelen

11
Centraliseren
informatie
borgtocht
1*
Risicoprofiel
klanten /
operatoren
2*
Risicoprofiel
legale
goederen
12
Centraliseren
informatie
vergunningen

7
Juister
overzicht van
bijstandbehoef
ten

8
Verbeterde
kwaliteit
bijstand

9
Verbetering
overzicht
vergunningshouders

10
Juistere
selecties

21
Verhoogde
Compliance
Operatoren

18
Verbetering
methodes
bijstand

12
Juistere
selecties
te onderzoeken cases

1*
Risicoprofiel
klanten /
operatoren

2*
Risicoprofiel
legale
goederen

2
Juistere
selecties
Geïntegreerde
werking

13
Juistere
onderzoeken
en
opsporingen

11
Juister
overzicht
cases

22
Betere
afdekking
goederengebo
nden risico's
19
Verbetering
opsporing en
onderzoek

14
Implementatie
nieuwe
analyse
technieken

13
Database
Camada

15
Verlenen
feedback voor
risicoprofielen

14
Meer
informatie voor
ontwikkeling
riscicoprofiele
n
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Volgende intermediaire objectieven werden gedefinieerd:
Verhogen dissuasief effect (beter profileren imago “boeman” van de BBI): Het profileren als
“boeman” moet werken als een soort afschrikkingmiddel voor fraude.
Verhogen rentabiliteit van de controles: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Meer systematische identificatie van fiscale fraudemechanismen: de BBI ontvangt
signalen vanuit verschillende bronnen (gerecht, klachten, buitenland,…). Uit alle signalen
moet BBI een selectie maken van gevallen die zij zelf zullen onderzoeken en een gedeelte
dat zij zullen doorgeven aan andere pijlers (bvb KMO’s). Deze selectie kan gebeuren op
basis van de creatie van een specifieke functie voor het onderzoeken van dit soort
signalen. Anderzijds zullen ook andere bronnen (vb, fiscale en financiële gegevens,..) een
invloed hebben op de selectie.

•

Beter ontwaren van fraudemechanismen: de meeste fraudegevallen beperken zich niet tot
één fraudeur maar vaak bestaan deze mechanismen uit volledige netwerken. BBI heeft dus
een nood aan verschillende informatiebronnen om deze netwerken te kunnen ontwaren.
Hoe uitgebreider de beschikbare informatie over de mogelijke fraudeurs, hoe meer desk
research mogelijk wordt.

•

Een specifiek geval in deze context is het ontwaren van carrouselfraude. Deze vorm van
fraude kan zich verspreiden naar alle mogelijke BTW plichtigen en spreidt zich razend
snel uit. Het is dus belangrijk zo snel mogelijk te ontdekken wie alle betrokkenen zijn.

•

Sneller stoppen van fraudemechanismen: hoe sneller een fraudemechanisme kan gestopt
worden, hoe minder inkomstenderving dit betekent voor de overheid. Het is dus zaak over
zo veel mogelijk informatie te beschikken om deze fraude zo snel mogelijk te detecteren
en stop te zetten.

•

Creatie van een specifieke onderzoeksfunctie: om de objectieven inzake identificatie,
ontwarring en stopzetting van de fraudemechanismen te faciliteren, wordt eveneens een
specifieke onderzoeksfunctie gecreëerd.

•

Creatie van fraudeprofielen: gezien de specificiteit van fraudezaken is het onmogelijk een
vooraf bepaald fraudeprofiel op te zetten. Een fraudeprofiel in deze context moet dan ook
begrepen worden als een lijst van indicatoren die een bepaald fraudemechanisme
kenmerken maar dat opgesteld wordt in de loop van het onderzoek.
Vermijden van verliezen van geschillen:
•

Juistere taxaties: om te vermijden dat geschillen verloren worden voor de rechtbank, is het
belangrijk van bij het begin de juiste taxatie te bepalen. Om dit te kunnen doen, wil de
BBI in de toekomst twee belangrijke bronnen gebruiken:
– Databank Rechtzaken : databank met overzicht van geschillen en hun vonnis
– Kennis Databank : binnen een fraudezaak, kunnen verschillende dossiers
bestaan (soms zelfs duizenden). Deze dossiers worden door de andere pijlers
afgehandeld. BBI staat enkel in voor het ontwaren van de zaak op zich en het
afhandelen van pilootdossiers. De feedback vanuit de eigen afhandeling,
indicatoren uit het fraudeonderzoek en feedback vanuit de andere pijlers zou
moeten toelaten een databank op te zetten met daarin een evaluatie van de
verschillende fraudezaken. Deze database kan op zich input leveren voor het
opmaken van het fraudeprofiel.
Meer Invordering vrijwaren:
•

Juistere behandeling dossiers: zoals vermeld in de vorige paragraaf worden de vele
dossiers die vaak aan een fraudezaak vasthangen, behandeld door de andere pijlers. Een
juistere behandeling van die dossiers zal bijdragen tot meer invorderingen. Het BBI kan
o.a. deze juistere behandeling nastreven door het uitvoeren van pilootdossiers. Na
beschrijven van de aspecten van deze pilootdossiers, is het voor de andere pijlers
eenvoudiger om de andere gelijkaardige dossiers binnen een fraudezaak af te handelen.

•

In geval de BBI over informatie over het Patrimonium van een fraudeur kan beschikken,
kan zij overgaan tot het leggen van bewarend beslag op het actief van de fraudeur. Dit zal
de zekerheid dat tot invordering kan overgegaan worden, verhogen.
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Meer kenniscreatie voor andere pijlers: andere pijlers binnen FOD Financiën maken gebruik van
kennis afkomstig van BBI om fiscale fraudegevallen te ontdekken, fraudedossiers die deel
uitmaken van een fraudezaak van BBI te behandelen, … Het is maw van het grootste belang dat
alle mogelijke kennis die BBI vergaart ivm fraude, ter beschikking kan gesteld worden van de
andere pijlers. Deze kennis zal oa input leveren voor de creatie of verbetering van de
risicoprofielen van de andere pijlers.
Doelstelling

Indicator

Verhogen dissuasief effect

Aantal fraudezaken die ontdekt
worden met gekende
mechanismen

Verhogen rentabiliteit (hier
effectiviteit) onderzoek

Aandeel ingerichte onderzoeken
die een resultaat opleveren

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Aantal uitlopers die eruit
voortkomen
Vermijden verliezen geschillen

Aantal gewonnen zaken t.o.v.
van het aantal geschillen voor
de rechtbank

Meer invordering vrijwaren

Ratio van het bedrag effectief
geïnd t.o.v. het ingevorderde
bedrag

Meer kenniscreatie voor andere
pijlers

Aantal risicoprofielen die
gecreëerd werden

Aanpak risicoanalyse
Criteria voor selectie van signalen die tot onderzoek leiden.
Binnen BBI bestaan geen risicoprofielen as such. Telkens wanneer bij een vastgesteld
mechanisme een ruimere verspreiding wordt vermoed gebeurt een systematische analyse zoals
hieronder beschreven:
•

Stap 1: detectie

•

Stap 2: beschrijving mechanisme

•

Stap 3: bepalen indicatoren

•

Stap 4: loslaten van indicatoren op beschikbare gegevens

•

Stap 5: lijst van potentiële gevallen

• Stap 6: definitie van manier van behandelen voorstellen
De BBI is eveneens betrokken in de uitwerking van risicoprofielen door andere pijlers.

2.6

Objectieven en aanpak Fiscale Invordering
Voordelen
Risicobeheer op niveau van Fiscale Invordering heeft als onderwerp de invordering van de volgende
belastingen en taksen: inkomensbelasting, BTW, regionale taksen, ontvangst van de voorheffingen en
diverse andere taksen, boetes en accessoires.
De inzet voor het Datawarehouse voor Fiscale Invordering is het volgende:
Evalueren van alle invorderingsrisico’s in functie van de solvabiliteit van de debiteur en op
termijn het realiseren van alle corresponderende risicoprofielen, inclusief de aanpak voor controle
en bijstand. Dit laat toe:
•

de aanpak inzake invordering en bijstand te systematiseren;
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•

beschikken over een rationele basis om de dossiers in termen van risico en aanpak van
invordering en bijstand te categoriseren;

• beschikken over de kennis inzake invordering en bijstand.
Komen tot een betere toepassing van de legale maatregelen ivm restitutie en betaling van
belasting
Verhogen van de ontvangsten
Verlagen van de fiscale achterstand (het verschil tussen de ingeschreven belastingen en de
werkelijk ontvangen bedragen) door een rationeler invorderingsbeleid
Het verwachte voordeel voor de pijler Fiscale Invordering bestaat in een hogere efficiëntie, wat
gelijkstaat aan een betere invordering van de te betalen belastingen en dit binnen een zo kort
mogelijke tijdsspanne en met een zo min mogelijk aantal ressources.

Dettes et créances
fiscales

9
Disposer d'une vue
d'ensemble des
dettes et créances
fiscales

8
Prévoir des mesures
conservatoires

Historique des
recouvrements

Feedback

2
Augmenter la
perception

5
Améliorer et
développer le
ciblage

6
Mieux définir les
profils de risque

Ratios financiers

3
Augmenter la
rentabilité du
recouvrement

11
Mieux cibler les
procédures
judiciaires

Patrimoine

Revenus, statut,
employeur

10
Disposer d'une
meilleure
connaissance de la
solvabilité

7
Définir des
procédures
d'assistance
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1
Augmenter la
compliance

Objectieven
De pijler Fiscale Invordering heeft 3 globale objectieven geïdentificeerd die bijdragen tot het
verhogen van de compliance (d.i. in het geval van fiscale invordering, verhogen van het aantal
spontane betalingen en als gevolg verhogen van de fiscale ontvangsten):
Verhogen van de inning: verhogen van het bedrag van belastingen en taksen spontaan betaald
door de belastingplichtige
Verhogen van de rentabiliteit van de invordering: verminderen van het bestaande verschil tussen
de ingeschreven belastingen en de bedragen van de betalingen.
Verhogen van de rentabiliteit vereist:
•

Verbeteren en ontwikkelen van een meer doelgerichte aanpak van schuldenaars met
risico’s

•

Vermijden dat fiscale schuldvorderingen niet gedekt worden omdat ze verloren raken in
een massa van schuldvorderingen. Om dit te verwezenlijken moet een aanpak gedefinieerd
worden voor de invordering. Dit houdt o.a. in de creatie van een bibliotheek van
invorderingsmodellen per doelgroep

• Definitie van bijstandsprocedures
Daling in de burgerlijke geschillen
Om deze objectieven te bereiken, werden volgende intermediaire objectieven geïdentificeerd:
Vrijwarende maatregelen voorzien die toelaten te anticiperen op het risico van niet-invordering
Betere definitie van de risicoprofielen, wat vereist:
•

Te beschikken over een globaal overzicht van de fiscale schulden en tegoeden. Bvb. een
betere kennis van het geheel van de solvabiliteit laat de administratie toe tussen te komen
vooraleer de onderneming bankroet wordt verklaard.

•

Te beschikken over een betere kennis van de solvabiliteit van:
– Natuurlijke personen: roerend en onroerend patrimonium (identificatie en
waardering), actief en passief patrimonium, inkomsten, statuut (werkloze,...);
– Rechtspersonen: roerend en onroerend patrimonium van de onderneming
(identificatie en waardering), actief en passief patrimonium, financiële
ratio’s, ad-hoc informatie.
Beter doelgerichte gerechtelijke en invorderingsprocedures. Keuze van de gerechtelijke
procedures die de meeste kans hebben op het verhogen van de invordering. Deze keuze vereist
een betere kennis van de belastingplichtige. Bvb. voor de natuurlijke personen: kennis van de
huidige werkgever om het salaris te kunnen afhouden, historiek van de procedures die in het
verleden werden aangewend voor de invordering bij de betrokken burger
Het bereiken van de objectieven wordt op de volgende wijze gemeten:
Doelstelling

Indicator

Verhogen van de
compliance

Percentage van
belastingplichtigen
(natuurlijke of
rechtspersonen) die spontaan
hun fiscale schulden betalen

Verhogen van de inning

Percentage van het bedrag
van geïnde belastingen
tegenover het bedrag van
ingeschreven belastingen

Verhogen van de
invordering en verbeteren
van de rentabiliteit van de

Verschil tussen de te betalen
belasting en de belastingen
effectief ontvangen
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Doelstelling

Indicator

procedures

Tijdsspanne voor de
invordering van de
belastingen (waarbij geen
rekening gehouden worden
met de terug te betalen
belastingen)

Daling in de burgerlijke
geschillen

Percentage
belastingplichtigen
(natuurlijke of
rechtspersonen) niet akkoord
met de
invorderingsprocedure

Verbeteren en ontwikkelen
van de indeling in risico
doelgroepen van de
schuldenaars

Percentage ondernomen
acties volgens een model
van invordering tov een
doelgroep, die significante
resultaten hebben
opgeleverd
Gemiddelde tijdsspanne die
verloopt om tot invordering
van de belasting over te
gaan

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Aanpak risicobeheer
De aanpak risicobeheer voor fiscale invordering definieert:
doelgroepen
•

natuurlijke personen

• rechtspersonen
risicotypes :
•

ontijdige terugbetalingen en terugbetalingen van fiscale schuldvordering terwijl andere
fiscale schulden bestaan

•

niet-invordering van de schuldvordering (insolvabiliteit, verdwijning)

• verlies van het recht op invordering van de schuldvordering (verjaring)
risicoprofielen met bijhorende indicatoren:
•

volgende de aard van operator

• volgens het evenement in de invorderingsprocedure
Deze aanpak vereist o.a.:
de identificatie van doelgroepen waarbij rekening gehouden wordt met solvabiliteit, patrimonium,
fiscale schulden (debet en krediet),...
de creatie van een bibliotheek van invorderingsmodellen die ter beschikking gesteld wordt van de
boekhouders, die in het geval zich een bepaalde situatie voordoet, het gepaste model kunnen
volgen
De feedback over de resultaten afkomstig van de verwezenlijking van invorderingsmodellen voor een
doelgroep, moet toelaten de doelgroepen en in de invorderingsmodellen te verfijnen. De
invorderingsmodellen die geen resultaten opleverden, zullen na een periode in ongebruik vallen. Er is
eveneens een feedback voorzien voor de andere pijlers.
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2.7

Objectieven en aanpak voor Opmetingen en Waarderingen
Voordelen
De inzet voor het project Risico Beheer - Datawarehouse voor Opmetingen & Waarderingen is het
behouden of veiligstellen van de Core Business. Dit bestaat uit:
authentificeren van de ter beschikking gestelde informatie (kadastraal plan wordt een authentiek
plan) door een betere controle van en/of bijstand aan de infoverstrekkers;
door het garanderen van de juiste informatie, verzekeren van een bepaalde service tegenover niet
enkel de federale overheid maar eveneens de regionale overheden en de marktspelers;
vastleggen van een venale, huur- en constructie- waarde, en een kadastraal inkomen met als doel
een unieke fiscale waarde af te leiden in de context van een daling van het aantal fixaties op het
terrein;
stijging van het aantal metingen conform aan de topografische normen;
reductie van het aantal humane fixaties van waarden van roerende goederen (gemiddeld 90 % van
de aangiften van nalatenschap zullen worden gedeselecteerd);
ontwikkelen en onderhouden van een bepaald aantal risicoprofielen.
Het verwachte voordeel voor de pijler Opmetingen en Waarderingen bestaat in een hogere efficiëntie
d.i. het verzekeren van een hogere service dan heden maar met een kleiner aantal human ressources.

Objectieven
Opmetingen en Waarderingen stelt 3 globale objectieven voorop binnen het Datawarehouse project:
Verhogen Compliance Waarderingen: d.i. een stijging van het aantal gedeclareerde venale
waarden die acceptabel lijken;
Verhogen Compliance Opmetingen: d.i. een stijging van het aantal correcte externe
opmetingsplannen;
Verhogen Fair-Play: d.i. het leveren van een juiste waardering en het leveren van een kwalitatieve
bijstand naar de infoverstrekkers toe.
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6
Database
R eferenties
20
Verbeteren
Referentie
Database

5*
Profielen
landmeters,
notarissen,
architecten,
m akelaars,...

1
Verbetering
M athem atisch
m odel venale
waarde

1
Info marktprijzen: BTW ,
aannem ers,
confederaties,
referenties, ...

2
Verbetering
M athem atisch
m odel
locatieve
waarde

2
Info
parameters
die waarde
bepalen

3
Verbetering
M athem atisch
m odel
constructie
waarde

18
Verbetering
M athem atisch
m odel selectie
W aardering

6
Juistere
selectie van uit
te voeren
controles op
terrein

8
Stijging aantal
venale
waarden
acceptabel
gedeclareerd

15
Verhoogde
compliance
W aarderingen
9
Stijging
rentabiliteit
controles
W aarderingen

7
Juistere
controle /
analyse
aangegeven
waarden

10
Hogere
kwaliteit van
alle schatingen
vanalle
waarden

5
Juistere kennis
verschillende
waarden van
een goed

4
C reatie
Unieke fiscale
waarde

11
Hogere
transparantie
naar de burger

4
Verbetering
M athem atisch
m odel
kadastraal
inkomen

16
Verhoogde
Fair-play

12
Hogere
kwaliteit
bijstand naar
infoverstrekkers
5*
Profielen
landmeters,
notarissen,
architecten,
makelaars,...

13
Betere
controles infoverstrekkers

17
Verhoogde
Com pliance
Opm etingen
19
Stijging
rentabiliteit
controles
Opmetingen

18
Betere selectie
infoverstrekkers

Om deze objectieven te bereiken zijn verschillende intermediaire objectieven gedefinieerd.
Stijging rentabiliteit van de controles: wordt mogelijk gemaakt door:
•

Verbeteren Referentiedatabase: op dit moment bestaat een database waarin referenties
bijgehouden worden. Aan de hand van feedback, informatie over landmeters,
notarissen,… moet deze verder uitgebreid en verbeterd worden. Het Datawarehouse zal
toelaten de vastgelegde waarden en feedback ter beschikking te stellen met als doel de
verbetering van de Referentiedatabase.

•

Juistere selectie van de uit te voeren controles op het terrein: gegevens uit het
Datawarehouse zullen toelaten het bestaande statistische mathematisch model te
verfijnen. Op basis van dit model, zal de selectie kunnen gemaakt worden van welke
aangiften moeten gecontroleerd worden (bij anomalie tussen de gedeclareerde waarde en

Naam bestand: P101G Objectieven en Groepen van Informatie.doc
Datum afdruk: 2004-09-06 16:42

Pagina 33 van 131

de mathematisch bepaalde waarde). Op heden behandelt Opmetingen en Waarderingen
een 400.000 dossiers op jaarbasis. 90% daarvan wordt niet gecontroleerd. Van de
resterende 10% wordt 85% gecontroleerd op bureau en 15% ter plaatse. De risicoanalyse
bestaat erin de juiste dossiers te vinden om te controleren.
•

Juistere controle / analyse van de aangegeven waarden: aan de hand van info over de
marktprijzen (vanuit met name BTW aangiften, aannemers, confederaties, referenties,…)
en anderzijds een specificatie van de parameters die de waarde van een goed bepalen moet
het mogelijk zijn verschillende waarden van een onroerend goed vast te leggen.
Mathematische modellen worden losgelaten op voorvermelde gegevens en deze bepalen
de:
– Venale waarde : indicatieve waarde bij verkoop van het goed
– Huurwaarde : indicatieve waarde bij verhuur van het goed
– Constructie waarde : indicatieve waarde van de constructieprijs van het goed
– Kadastraal inkomen : kadastraal inkomen (niet benaderend, maar precies)

•

Deze 4 waarden samen zullen gebruikt worden als input voor het bepalen van een Unieke
Fiscale waarde. Dit is een indicatief bedrag dat aan een goed zal toegekend worden. De
waarde zal berekend worden op een gemiddelde (moyenne flotante) van de afgelopen 3
jaar en dus met regelmaat aangepast worden.
De burger zal deze waarde kennen. Men verwacht echter geen invloed op de
verkoopwaarde van een goed aangezien het bedrag berekend wordt op basis van
gemiddelden. Het is dus goed mogelijk dat gezien de schommelingen in de markt de prijs
hoger of lager zal liggen. Registratierechten en belastingen zullen echter betaald worden
op basis van de Unieke fiscale waarde en niet de reële verkoopprijs.
Verzekeren van een hogere kwaliteit van alle schattingen van alle waarden (venale, huur,
constructie, KI) gebaseerd op informatie van het patrimonium. (Bijvoorbeeld: juiste waarde in
geval van onteigening, de overheid zal GEEN gebruik maken van de Unieke Fiscale waarde in
geval van onteigening van een persoon.)
Hogere transparantie naar de burger: de burger zal zich in de toekomst kunnen baseren op de
Unieke Fiscale waarde. Hij weet dus op voorhand hoeveel belastingen, registratierechten hij zal
moeten betalen bij aankoop van een bepaald goed.
Hogere kwaliteit van de bijstand naar de infoverstrekkers: Opmetingen & Waarderingen kan
vandaag de dag niet alle opmetingen zelf realiseren. Zij doet hiervoor beroep op derden
(infoverstrekkers). Dit kan gaan over architecten, landmeters, notarissen, makelaars,
gemeentebesturen enzovoort. Door het verlenen van bijstand aan de infoverstrekkers verhoogt
Opmetingen en Waarderingen enerzijds de Fair-play. Anderzijds kan zij hierdoor deels de
kwaliteit van de opgeleverde informatie verbeteren.
Opmetingen & Waarderingen loopt hier het risico dat de aangeleverde informatie door derden
infoverstrekkers niet correct is. Anderzijds beschikken zij niet over voldoende werknemers om de
aangeleverde informatie te controleren. Om dus de rentabiliteit van de controles te verhogen,
moeten zij enerzijds de juiste selecties van derden uitvoeren en anderzijds betere en efficiëntere
controles bewerkstelligen. Een middel dat daarbij kan helpen is een databank met profielen van
derden en van onroerende goederen.
Op dit moment loopt eveneens een Project Opmetingen dat een simplificatie wil doorvoeren van
de opmetingen. Een dergelijke nieuwe methodologie kan gebruikt worden als controle van bvb.
landmeters.
Doelstelling

Indicator

Verhogen compliance Waarderingen

Aandeel acceptabele declaraties
van venale, huur en constructie
waarden en kadastraal inkomen

Verhogen rendabiliteit controles

Ratio aantal resultaten / aantal
FTE’s voorzien voor de
controles
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resultaten kunnen bereiken
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Verzekeren van een hogere kwaliteit
van alle schattingen van alle waarden
(venale, huur, constructie, KI)
gebaseerd op informatie van het
patrimonium

Aandeel oplossingen zonder
tussenkomst van het gerecht

Hogere transparantie naar de burger

Aantal administratieve en
gerechtelijke geschillen t.o.v.
het aantal aankopen

Hogere kwaliteit bijstand naar de
infoverstrekkers

Aandeel gebrekkig (te laat,
onvolledig,…) aangeleverde
informatie (gebaseerd op een
vergelijking met bestanden
vanuit de gemeente, spontane
aangiften,…)

Aanpak Risicobeheer
In termen van risico aanpak manifesteert zich dit bij Opmeting & Waarderingen op twee vlakken :
Mathematische modellen:
•

Risicoanalyse voor wat betreft de evaluatie van de waarde van een goed en onder meer
onroerende goederen. Het eerste aspect is de ontwikkeling van risicoprofielen om
roerende of onroerende goederen te selecteren voor dewelke de aangegeven waarde
gecontroleerd moet worden. Het tweede aspect bestaat erin evaluatie instrumenten te
bepalen voor een goed of een categorie goederen. Voor wat meer bepaald de onroerende
goederen betreft, tonen de eerste analyse aanpakken dat het heel moeilijk is om een
methode te ontwerpen om de venale waarde van een goed met voldoende nauwkeurigheid
te bepalen zodanig dat dit een definitief karakter vertoont. De geleverde waarde heeft vaak
een indicatieve aard en moet aan een aanvullend onderzoek onderworpen worden.

•

Mathematische modellen om de indicatieve waarde te vergelijken met de aangegeven
waarden in geval van aankoop, erfenis,… M.a.w. Mathematisch model om door middel
van selectie fiscale fraude te ontdekken.
Kwaliteit bewaken van de bronnen van informatie om het risico te beperken dat bepaalde
aangeleverde gegevens niet correct zijn:

2.8

•

Opmaken van het profiel van de toeleverancier van informatie (profielenbank).

•

Referentiebank van waarderingen.

Objectieven en aanpak Rechtszekerheid
Voordelen
Het risicobeheer op niveau van Rechtszekerheid betreft :
vanuit fiscaal oogpunt : de procedures voor inning van de registratierechten mbt notariële akten
en de procedures voor inning van de erfenisrechten
vanuit non-fiscaal oogput: de kwaliteit van de patrimoniale documentatie
De inzet van het Datawarehouse voor de pijler Rechtszekerheid is :
ontwikkelen en onderhouden van een aantal risicoprofielen;
verzekeren van de kwaliteit en openbaarheid van de beschikbare informatie;
respecteren van de legale verplichtingen inzake de reactietijd van de Administratie;
een dienstniveau verzekeren niet enkel naar de verschillende federale autoriteiten toe maar
eveneens naar de regionale autoriteiten en de marktspelers (zeker op het niveau van
erfenisrechten);
bewerkstelligen van een efficiënte procedure voor de selectie van dossiers;
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opslaan van de verworven kennis.
De verwachte voordelen voor het risicobeheer voor deze pijler zijn:
in termen van efficiëntie, een dienstenniveau te verzekeren dat hoger ligt dan het huidige niveau
maar dit met een aanzienlijk kleiner aantal ressources binnen een korte tijdsspanne met
desalniettemin een mogelijke verhoging van bepaalde categorieën van ressources voor activiteiten
met een hogere waarde;
realiseren van een meer efficiënte inning van de registratierechten;
realiseren van een meer efficiënte inning van de erfenisrechten.

Objectieven
Déclaration de
succession

Projets Unident,
Unisource

1
Assurer la qualité
de la
documentation
patrimoniale

3
Mieux référencer
les biens et les
personnes

Actes notariés
4
Améliorer
l'assistance
Etudes notariales

9
Déterminer les
profils de risque

5
Mieux cibler les
contrôles

Officiers publics

2
Augmenter
l'efficience du
recouvrement des
droits
d'enregistrement

11
Maintenir le
rendement fiscal

10
Qualifier les actes
Patrimoine

Info en provenance
des banques,
compagnies
d'assurance, DIV, ...

6
Maintenir le
recouvrement
actuel

7
Améliorerla
disponibilité de
l'information

2
Augmenter
l'efficacité de la
perception des
droits de
succession

8
Mieux établir le
potentiel de droits
de succession

De entiteit Rechtszekerheid heeft 2 globale objectieven geïdentificeerd :
Verzekeren van de kwaliteit van de patrimoniale documentatie
Verzekeren van de kwaliteit van de patrimoniale documentatie voor het hypothecaire gedeelte
vertrekkende voor 99% van informatie afkomstig van de notariskantoren (in totaal 1250
notariskantoren) en voor 1% van publieke functies (gemeenten, aankoopcomités) en dit met een
kleiner aantal ressources.
In de toekomst moet deze informatie op elektronische wijze gecommuniceerd worden. De
kwaliteit van de informatie met gecertificeerd worden om tegenstrijdbaarheid tov derden toe te
laten.
Behouden van het fiscale rendement met een kleiner aantal ressources
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Het fiscale rendement betreft de inning van de registratie- en erfenisrechten. De stijging van het
fiscale rendement uit zicht in 2 verschillende objectieven:
•

Verhogen van de efficiëntie van de inning van de registratierechten
Voor wat betreft de registratierechten, zal het risicobeheer enkel de notariële akten
betreffen. Dit omdat de rechten mbt privé-akten berekend worden door de administratie
zelf.
Op heden berekent de administratie de rechten op basis van de inhoud van de akte en
communiceert deze vervolgens aan het notariskantoor. In de toekomst zal het
notariskantoor de berekening maken en een provisie storten. Het zal dan aan de
administratie zijn om al dan niet de controle uit te voeren.

• Verhogen van de efficiëntie van de inning van de erfenisrechten
Om deze objectieven te bereiken, zijn volgende intermediaire objectieven geïdentificeerd:
Betere referenties van goederen en personen
Op heden zijn onroerende goederen gekend op basis van het INS nummer van de gemeente, het
artikel van de kadaster matrix en een orde nummer. Ze kunnen eveneens gekend op basis van een
perceelplan (gemeente, sectie en perceel). In de toekomst zullen de operationele systemen werken
met een uniek identificatienummer voor de onroerende goederen met een check digit (project
Unident).
De identificatie van een natuurlijk persoon gebeurt obv zijn rijksregisternummer; de identificatie
van de ondernemingen verloopt via het nummer van de Kruispunt Bank Ondernemingen.
Het project Unisource voorziet eveneens een unieke identificatie van notariële akten op het
niveau van de operationele systemen.
Verbeteren van de bijstand
Definitie van bijstandsprocedure te gebruiken tegenover de partners waarbij controleprocedures
wezen op kwaliteitsproblemen in het opstellen van de akte. Binnen Europa moeten de nieuwe
conventies eveneens deel uitmaken van de nieuwe procedures.
In het bijzonder voor de inning van de registratierechten : beschikbaar stellen van procedures,
omzendbrieven die de manier verduidelijken waarop de administratie de wetgeving wenst toe te
passen (Fisconet).
Beter richten van de controles. Dit vereist:
•

het bepalen van risicoprofielen. Creatie van profielen per type akte. Sommige
notariskantoren zijn gespecialiseerd in bepaalde types akten.

• Kwalificatie van de akten
Behouden van de huidige invordering
In het geval de registratierechten verkeerd werden berekend door het notariskantoor, beschikt de
administratie over een bepaalde periode om een protest in te dienen.
Verbeteren van de beschikbaarheid van de informatie
Verzamelen van alle informatie die in rekening moet genomen worden voor de berekening van de
erfenisrechten. De administratie beschikt over informatie van goederen (identificatie maar geen
waarde). Bijkomende informatie moet eveneens gecommuniceerd worden door de banken (open
rekeningen in België inclusief hun waarde, koffers), het DIV (wagens),
verzekeringsmaatschappijen (verzekeringen), de belastingplichtige (negatieve situaties)
Beter bepalen van de erfenisrechten
De bepaling van de potentiële erfenisrechten laat toe de gevallen te identificeren waarvoor
mogelijkheden bestaan de erfenisrechten te vorderen. In functie van het belastbaar bedrag en de
familiale situatie van de overledene, kan het mogelijk zijn dat de taxatie geen bestaanreden heeft.
Drie criteria worden gehanteerd: graad van verwantschap, het volume van de erfenis, een
prospectiestudie die moet toelaten de belastingplichtigen te identificeren die geen aangifte doen
maar waarvan men vermoedt dat zij over een kapitaal beschikken.
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Doelstelling

Indicator

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Verzekeren van de kwaliteit van
de patrimoniale documentatie

Tijdsspanne voor de update van
de documentatie : Bvb. 2010: 7
dagen. 2015: 48 uur. 2020: 24
uur.
Aantal protesten mbt fouten op
niveau van de onroerende
voorheffing (kadaster)

Beter richten van de controles

Goede selectie van dossiers

Verbeteren van de bijstand

Aantal bevredigende interacties

Behouden van het fiscaal
rendement met een daling van
het aantal ressources

Bedrag van de effectief geïnde
registratie- en erfenisrechten

Verhogen van de efficiëntie van
de inning van de erfenisrechten

Bedrag van de erfenisrechten op
roerende goederen tegenover de
erfenisrechten op onroerende
goederen

Doelstelling om een belasting te
bereiken met een verdeling
50/50

Verhogen van de efficiëntie van
de inning van de
registratierechten

Aantal FTP voorzien voor
controle met een behoud van het
fiscaal rendement

Beperken van de geconstateerde
fouten tot 1%

Behouden van de huidige
invordering

Bedrag en tijdsspanne voor de
betaling van de registratie- en
erfenisrechten

Aantal zwakke geforceerde
invorderingsprocedures

Verplicht: 90%
« Plage libre » 10 %

Aanpak risicobeheer
De aanpak voor risicobeheer onderscheidt twee risicotypes binnen Rechtszekerheid : een non-fiscaal
risico (documentair) en een fiscaal risico.
Het eerste risico is gelinkt aan de kwaliteit van de patrimoniale documentatie en betreft de
betrouwbaarheid van de leverancier van de informatie (in hoofdzaak de notariskantoren). Het niveau
van het risico van de leverancier van de informatie wordt gekarakteriseerd door verschillende criteria
zoals de historiek van nauwkeurigheid van de akten of de ervaring van het notariskantoor met een
bepaald type akte.
Schematisch kan dit op de volgende manier voorgesteld worden:

Moeilijkheidsgraad
jurid. akte

Risico
leverancier
informatie
Het tweede fiscale risico betreft de inningprocedures voor de registratierechten mbt de notariële akten
en de erfenisrechten. Het risiconiveau kan gelinkt zijn aan bvb de betrouwbaarheid van de
erfenisaangifte: precieze identificatie van het patrimonium, aanwezigheid van moeilijk schatbare
goederen in het patrimonium (vb. kunstwerken),....
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Schematisch kan dit op de volgende manier voorgesteld worden:

Fiscaal
belang akte

Risico
aangifte

2.9

Objectieven en aanpak Non-fiscale Invordering
Voordelen
Niet-fiscale invordering omvat verschillende aspecten : penale boetes, alimentatievordering,
administratieve boetes,… Het eerste aspect maakt echter het belangrijkste deel uit van de niet-fiscale
invorderingen.
De inzetten voor het project Risicoanalyse voor de pijler Niet-fiscale invordering zijn:
het oninvorderbaar worden van penale boetes wegens verjaring of uitwissing ;
het instellen van feedback mechanisme over de vordering van penale boetes;
het tot een goed einde brengen van opdrachten mbt wanbetalingen van vorderingen van
alimentatiegelden.
Het verwachte voordeel voor de pijler Niet-fiscale invordering is voornamelijk op het vlak van
efficiëntie. Door het inzetten een gelijk aantal of kleiner aantal resources, een groter aantal dossiers
kunnen behandelen.
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Objectieven

4
Daling
contentieux
civil

1
Betere kennis
historiek
wanbetalingen

1
Feedback en
wisselwerking
andere
instanties

2
Betere kennis
solvabiliteit
2
Infor m atie
Patrim onium
(actief en
passief)

3
Betere kennis
balans fiscale
en non-fiscale
vorderingen

3
Vervalperiode
van claim

7
Verhoogde
compliance

5
Meer gerichte
aanpak
invordering

9
Stijging ratio
invordering
10
Stijging invord.
van schuldvorderingen
alimentatiegelden

6
Prioritisering
behandelen
dossiers

8
Verhoogde
Fair-play

4
Externe info
ivm claims,...

De pijler Niet-fiscale invordering stelt 3 globale doelstellingen voorop :
Verhogen Compliance : d.i. één van de strategische doelstellingen van het risicobeheer. Specifiek
voor Niet-fiscale invordering betekent dit het spontaan betalen van schuldvorderingen en boetes.
Verhogen Fair-play : d.i. eveneens één van de strategische doelstellingen van het risicobeheer.
Specifiek voor Niet-fiscale invordering betekent dit het gelijk behandelen van de verschillende
dossiers.
Stijging van de Ratio Ingevorderd / In te vorderen : d.i. stijging van het percentage effectief
betaalde schuldvorderingen, boetes,... Deze ratio wordt beïnvloed door :
•

Insolvabiliteit van de schuldenaar: debiteur kan niet betalen

•

Onwil van de schuldenaar: schuldenaar wil niet betalen

•

Stopzetten van de acties: de pijler Niet-fiscale Invordering onderneemt voor verschillende
schulden een beperkt aantal acties. Als de schuldenaar in tussentijd niet betaalt, worden
geen acties meer ondernomen omdat het bedrag van de schuld te laag is.
Om deze doelstellingen te bereiken zijn verschillende intermediaire doelstellingen gedefinieerd.
Daling burgerlijke geschillenbehandeling : wanneer een schuldenaar de grond van de schuld
betwist, kan de pijler Niet-fiscale invordering niet gepast reageren zonder eerst inlichtingen in te
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winnen bij de schuldeiser. Als deze laatste in gebreke blijft te antwoorden, dan is de enige
mogelijke actie hem het dossier terug te turen.
Gerichter aanpak invordering : wordt mogelijk gemaakt door :
•

een betere kennis van de solvabiliteit van de schuldenaar: in geval een debiteur niet
solvabel is, kan besloten worden niet over te gaan tot invordering. Deze beslissing wordt
genomen op basis van informatie over het patrimonium (actief en passief) van een
schuldenaar.

•

Betere kennis van wanbetalingen: als een schuldenaar in het verleden reeds niet betaalde,
kan dit de actie van Niet-fiscale Invordering beïnvloeden. Deze informatie kan deels
afkomstig zijn vanuit Invordering Niet-fiscaal zelf maar ook vanuit andere externe
instanties.

•

Betere kennis van de balans van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen: deze balans
gaat onvermijdelijk een invloed hebben op het vermogen van de debiteur, wat de acties
om tot invordering over te gaan, mee zal bepalen.
Prioritisering behandelen dossiers : Niet-fiscale Invordering kampt met het probleem dat er
onvoldoende resources beschikbaar zijn (zullen zijn) om alle dossiers te behandelen. Op basis van
informatie over de solvabiliteit, verjaringstermijn van schuldvorderingen, externe informatie over
de schuldvordering,… kan een prioritisering van de schuldvorderingen opgesteld worden.
Stijging invordering van schuldvorderingen alimentatiegelden.
Doelstelling

Indicator

Verhoogde compliance

Aandeel spontane betalingen

Stijging ratio ingevorderd vs in
te vorderen

% betalingen tov te betalen

Prioritisering te behandelen
dossiers

Aandeel dossiers die
invorderbaar zijn

Verbeteren van de kwaliteit en
de precisie van indeling in
doelgroepen

Percentage van acties met
significante resultaten
uitgevoerd volgens een
invorderingsmodel t.a.v. een
doelgroep
Gemiddelde invorderingstermijn
van schuldvorderingen

Daling burgerlijke
geschillenbehandeling

Aandeel of aantal dossier terug
te sturen naar de schuldeiser

Stijging invordering van
schuldvorderingen
alimentatiegelden

Aantal ingevorderde
alimentatiegelden

Verandering t.o.v. huidige
situatie

Aanpak Risicobeheer
De aanpak voor het risicobeheer binnen Invordering Niet-fiscaal voorziet in de definitie van:
Prioriteiten : op dit moment loopt Invordering Niet-fiscaal het risico dat niet tot invordering kan
overgegaan worden, omdat de invordering termijn verstreken is, de debiteur niet solvabel is,…
Door het stellen van prioriteiten kan dit risico verminderd worden.
Modellen :
•

identificatie van groepen schuldenaars op basis van solvabiliteit, patrimonium, fiscale
schulden,…

•

creatie van een bibliotheek van invorderingmodellen

•

risicoprofielen zijn reeds bestaande en zijn vergelijkbaar deze van fiscale invordering
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De feedback over de resultaten van deze modellen, moet het mogelijk maken de bestaande
groepen en modellen te verfijnen. Het gaat hier m.a.w. over een dynamisch model

2.10

Objectieven en aanpak voor de Bijstandsactiviteiten
De bijstandsproblematiek maakt deel uit van een specifieke methodologische aanpak op dit niveau
van het lastenboek architectuur, in die zin dat deze zich zowel baseert op de processen inzake
risicobeheer (alle bijstandsaspecten) als de processen inzake CRM (mbt dienstverlening). Naast de
elementen mbt bijstand ontwikkeld door de pijlers, heeft de aanpak tot doel alle objectieven en
categorieën van informatie van de twee aspecten (bijstand en dienstverlening) te integreren. Deze
beide aspecten werden afzonderlijk behandeld in de BPR Coperfin.

Voordelen
De inzet van het Datawarehouse geïdentificeerd voor de Bijstandsactiviteiten is de volgende:
verbeteren van het image van het FOD tegenover de burger, professionele partners en andere
publieke machten ;
verhogen van de compliance en fair-play;
laten inzien dat bijstand een manier is om risico te verminderen (maw, dat bijstandsactiviteiten
complementair zijn aan controle en invorderingsactiviteiten
De verwachte voordelen van het risicobeheer zijn de volgende:
op niveau van efficiëntie, de geschillen afkomstig van de burgers te verminderen;
een correct gebruik van de fiscale en non-fiscale maatregelen te verzekeren;
verzekeren van de verspreiding en het gebruik van de normen toegepast in de fiscale en nonfiscale domeinen (zoals bvb de patrimoniale documentatie, meer in het bijzonder de
cartografische normen,...).

Objectieven
2
Garantir la
consistance et la
cohérence de
l'information

Feedback sur les
prestations de services et
les canaux utilisés

7
Identifier les
prestations de
service et
d'assistance
nécessaires

Information sur le citoyen

Mesures fiscales peu ou
mal utilisées, nouvelles
mesures fiscales ou non
fiscales,questions
ponctuelles, identification
des procédures
d'assistance + utilisation

3
Mieux cibler la
possibilité et la
qualité d'interaction

8
Améliorer la
connaissance du
citoyen

6
Améliorer
l'efficacité de la
prestation de
service et de
l'assistance

9
Mieux cibler la
nécessité
d'assistance

4
Augmenter la
proactivité

1
Augmenter la
satifsfaction du
citoyen et des
piliers

5
Assurer une
perception plus
juste
Historique des résultats des
prestations de service

De entiteit Bijstandsactiviteiten heeft 4 globale objectieven geïdentificeerd die moeten bijdragen tot de
tevredenheid van de burger en de pijlers:
Garanderen van de consistentie en coherentie van de informatie
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De informatie moet coherent blijven onafhankelijk van het gebruikte communicatiekanaal. De
densiteit van de gecommuniceerde informatie kan variëren naar gelang het gebruikt kanaal (bvb
de informatie over de telefoon zal over het algemeen minder intensief zijn dan wanneer deze
wordt gedaan via het versturen van een brochure). De informatie moet eveneens gecommuniceerd
worden in een taal die verstaanbaar is voor de bestemmeling.
Verhogen van de pro-activiteit
De burger op een proactieve manier informeren opdat deze beter zijn verplichtingen kan
vervullen en kan genieten van zijn rechten. De bijstandsprocedures zouden bvb voorzien kunnen
worden in volgende situaties:
•

Indien de administratie constateert dat een groep burgers moeilijkheden heeft om zijn
fiscale aangifte in te vullen.

•

Indien de administratie constateert dat een groep burger die kinderen onder 3 jaar hebben
geen kosten aftrekken voor kinderopvang.
Beter richten van de mogelijkheid en kwaliteit van interactie
De FOD Financiën stelt aan de burger één of meerde communicatiekanalen voor voor elke
dienstverlening. De burger kiest het kanaal dat het beste uitkomt.
Bvb, voor wat betreft de fiscale aangifte heeft de burger de keuze deze in te vullen op papier en
op te sturen naar de Administratie of deze online te vervolledigen via de toepassing Tax On Web
(aangifte Personenbelasting).
Het is interessant om te weten welke de meest gebruikte communicatiekanalen zijn om het best te
kunnen antwoorden op de behoeften van de burger. Als men na een bepaalde periode constateert
dat een bepaald kanaal niet langer gebruikt wordt, kan de FOD beslissen het kanaal af te schaffen.
Verzekeren van een correctere inning
Niet meer maar ook niet minder innen dan wettelijk voorzien is.
Het risico in termen van bijstand bestaat erin dat een wettelijke bepaling fout of niet wordt
toegepast. Men zal de burger informeren dat de niet toepassing of foute toepassing in zijn
voordeel of nadeel is.
Een bijkomend objectief, gemeenschappelijk aan alle pijlers, is de ontwikkeling en het onderhoud
van een aantal risicoprofielen en modellen voor risicoreductie.
De volgende intermediaire objectieven werden gedefinieerd :
Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en bijstand.
De dienstverlening is als het ware een verplichting die de administratie heeft tov de burger. Bvb.
om deze te helpen zijn fiscale verplichtingen inzake inkomensbelasting te vervullen, is de
administratie verplicht aan de burger een aangifte formulier te creëren.
Naast de dienstverlening, is er bijstand die de burger kan helpen. In het geciteerde voorbeeld kan
het gaan om een verklarende nota die bij het aangifteformulier gevoegd wordt. De bijstand die de
dienstverlening vervoegt kan evolueren in functie van de graad van begrijpen door de burger.
Elke keer de administratie een nieuwe bijstandsprocedure ontwikkelt, moet zij zich een aantal
vragen stellen om de rentabiliteit van de procedure te verzekeren: welk product voor te stellen
(brochure, TV spot,..), welke prijs, welk communicatiekanaal,...
Hypothese: kennis van de rentabiliteit + statistieken van het gebruikte communicatiekanaal.
Identificeren van de noodzakelijke dienstverlening en bijstand, wat vereist:
•

een verbetering van de kennis van de burger : zich een zo compleet en correct mogelijk
idee vormen van de situatie van de burgers, van zijn behoeften inzake dienstverlening, van
de communicatiekanalen via dewelke hij wil interageren met de administratie.

•

Beter richten van de noodzakelijkheid van de bijstand en van de scope : een
bijstandsprocedure wordt toegevoegd aan een dienstverlening. De inhoud kan gericht zijn.
Het bereiken van de objectieven wordt op de volgende wijze gemeten:

Naam bestand: P101G Objectieven en Groepen van Informatie.doc
Datum afdruk: 2004-09-06 16:42

Pagina 43 van 131

Doelstelling

Indicator

Verhogen tevredenheid van
de burger en pijlers

Percentage tevreden burgers
(bepaald via generieke en
thematieke
tevredenheidsenquêtes)
Aantal klachten van de
burger tov een andere
burger, een ambtenaar of
een slecht functioneren van
een organisatie
Aantal aanvragen voor
dienstverlening of bijstand

Garanderen van de
consistentie en coherentie
van de informatie

Aantal vragen met een
gestandaardiseerd antwoord
Aantal thema’s met een
brochure
Aantal bijstandsprocedures
met een brochure of
gestructureerd antwoord

Verhogen van de proactiviteit

Aantal georganiseerde
informatiecampagnes

Beter richten van de
mogelijkheid en kwaliteit
van interactie

Aantal beschikbare kanalen

Een correctere inning
verzekeren

Percentage aangifte correct
in geval van controle

Verbeteren van de kwaliteit
van de dienstverlening en
bijstand

Aantal vragen dat
systematisch gesteld worden
en waarvoor :
•

een gestandaardiseerd
antwoord bestaat

•

het antwoord gegevens
is

•

het antwoord
bevredigend is

Verandering t.o.v. huidige
situatie

2000 FAQ
Thema / Brochure

Aanpak risicobeheer
Voor wat betreft de risicobeheer aanpak, zal men in eerste instantie de zwakke of « nul » risico’s
moeten identificeren.
De verschillende types risico zijn:
een fout gebruik van fiscale bepalingen ;
een niet-gebruik (of partieel gebruik) van fiscale bepalingen;
een niet-bevredigende interactie tussen de FOD en de burger.
Voor elke pijler zullen
bijstandsmaatregelen:

risicoprofielen

bepaald

worden

alsook

de

corresponderende

voor de burgers met een zwak of « nul » risico, zal de administratie eerder een fair-play politiek
aanhouden door bijstand te verlenen of te informeren ;
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voor de burger met een gemiddeld of hoog risico, zal de administratie eerder een compliance
politiek voeren door controle en invorderingsprocedures te ontwikkelen.
Alle gegevens verzameld via de dienstverlening zullen toelaten het datawarehouse te voeden en de
risicoprofielen te definiëren.
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3.

Groepen gegevens
In dit hoofdstuk identificeren we de groepen van informatie noodzakelijk voor de verwezenlijking van
de objectieven van risicoanalyse voor de betrokken pijlers. Wij identificeren de noodzakelijke
informatie voor elk van de intermediaire objectieven en vatten deze samen in een tabel aan het einde
van het hoofdstuk.

3.1

Groepen gegevens Douane en Accijnzen3
Objectief 1 : Verhoogde kennis risico indicatoren
De geïntegreerde verwerking D/A moet aan het DWH het geheel van alle transacties noodzakelijk
voor de definitie van het risicoprofiel opleveren. Een feedback van het DWH naar de geïntegreerde
verwerking D/A is te voorzien om toe te laten de controles die gebeuren door de operationele
systemen aan te passen.
Geïdentificeerde gegevens en gegevensbronnen
De geïdentificeerde informatie voor het bereiken van het objectief correspondeert met een maximale
lijst van risicoindicatoren. Met deze indicatoren wordt rekening gehouden op het moment van de
definitie van het risicoprofiel.
De gegevens vestigen de aandacht op 3 sectoren die interessant zijn voor D&A; te weten: de legale
goederen, criminele goederen en de operatoren.
LEGALE GOEDEREN
Goederen en producten
Beschrijving en codes
• Nomenclatuur (linken, historiek van max. 5 jaar)
Mogelijke tariefverschuivingen : identificatie, te vertrekken van de correcte nomenclatuur code,
de nomenclatuur code die fout is of per vergissing kan ingevuld worden op de aangifte, om bvb te
kunnen genieten van een tariefvoordeel.
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM (Avis d’Assistance Mutuelle), RIF (Risk Information
Forum)
Land van oorsprong, afkomst en bestemming
•

Geonomenclatuur

•

Inbreuk, irregulariteiten

•

Volumes

• Stromen (historiek van volumes)
Bronnen: FINADA NAKADA
Verkeerde opgave van oorsprong, afkomst of bestemming : identificatie van het land dat fout of
per vergissing kan opgegeven worden op de aangifte, dit in functie van de nabijheid, de mogelijke
reisroute, om redenen van voorkeursregimes, kwalitatief of tarifair aandeel,...
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, RIF
Combinatie land/product
• Stromen (historiek van volumes) (Bronnen: Avis AM, RIF)
Mogelijk gebruik van producten : dit betreft enkele welbepaalde producten :
•

Voorlopers

• Goederen met een dubbel gebruik
Bron: TARIC
3

Niet alle objectieven werden hernomen. Het gaat hier enkel om de objectieven van het laagste, en eventueel intermediaire
niveau aangezien de objectieven van een hoger niveau automatisch de informatie overnemen van de lagere niveaus.
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Bestemming / regimes
Douane of accijnzen bestemming (inclusief de introductie op het territorium, de tijdelijke
opslagplaats en het vertrek)
•

Lijst van de douane en accijnscodes (Bronnen : Codes DAU + GIV)

•

Inbreuken en irregulariteiten (Bronnen : FINADA NAKADA, RIF, Avis AM)

• Volumes (Bronnen : statistieken GIV)
Operatoren
Betrokken sectoren van activiteiten : vatbaar om over te gaan tot douane formaliteiten om een
product te verschaffen of verkopen: NACEBEL
Betrokken operatoren
•

Identificatie (BTW nummer)

• Volume van operaties tegenover de betrokken goederen
Andere indicatoren
Transportmiddelen
•

Nomenclatuur DAU

• Volumes
Douanewaarde
• Volume in combinatie met kwantiteit (Bronnen : GIV)
Natuur van de transactie
• Nomenclatuur DAU (Bronnen : GIV)
Hoeveelheden
• Volume in combinatie met waarde (Bronnen : GIV)
Speciale opmerkingen, documenten, certificaten,...
Bronnen: later GIV (werken DAU CE)
Typologie van inbreuken en irregulariteiten
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM
CRIMINALE GOEDEREN, gelinkt aan transport
Transport
Vertrekplaats
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
Bestemming
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
Transporteur en andere betrokkenen
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
Nummer transport (nummer vlucht, nummer trein, nummer boot, …)
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
Identificatienummer van het transport (=container)
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
Nationaliteit van het transport
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
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Afkomst
Bronnen : FINADA NAKADA, Avis AM, notificatie RAPEX, file namaak, GIV (historiek 5
jaar), alert OMD
Beschrijving van de goederen + nomenclatuur code
Bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, notificatie RAPEX, file namaak, GIV (historiek 5 jaar),
DB met gestolen culturele goederen (beeldhouwwerken, schilderijen,...) afkomstig van de
gerechtelijke politie, file van de farmaceutische producten, file met de nummerplaten van
voertuigen, file met de gestolen voertuigen, TARIC, alert OMD
Indicatie van het niveau van gevaar van het product (correspondeert met de internationale code
van de ONU)
Bronnen: Avis AM, GIV (historiek 5 jaar), alert OMD
OPERATOREN
Een gedetailleerde beschrijving van de risicoindicatoren kan men vinden in bijlage 2 Catalogus van de
risicoindicatoren voor de economische operatoren van het document « Risicobeheer – Overzicht van
de databanken bij de C.D.I.B. ».
Structurele karakteristieken
Identificatie van de operator
•

Creatiedatum (Bronnen : Signaletiek BTW, NBB, KBO)

•

Juridische vorm (Bronnen : Signaletiek BTW, NBB, KBO)

•

Aandeelhouders, eigenaars, administratoren (Bronnen : Worldbase, Infobase, Dun &
Bradstreet)

•

Activiteitensector, commerciële sector (Bronnen : Signaletiek BTW)

• Aantal sites en filialen (Bronnen : KBO, Vergunningen, Statistieken GIV)
Interne organisatie: dit resulteert uit een externe audit. De ter beschikking stelling hangt af van de
integratie in GIV fase 2 of van elementen die gestockeerd worden door andere pijlers.
Aantal werknemers van de ondernemingen, in totaal en per departement (Bron: RSZ)
Boekhoudkundig systeem : dit resulteert uit een externe audit. De ter beschikking stelling hangt af
van de integratie in GIV fase 2 of van elementen die gestockeerd worden door andere pijlers.
Externe relaties: dit resulteert uit een externe audit. De ter beschikking stelling hangt af van de
integratie in GIV fase 2 of van elementen die gestockeerd worden door andere pijlers.
•

DA formaliteiten uitgevoerd door een externe dienst, consultant,... (Bronnen: file van de
douane agentschappen)

• Externe verificatie van de boekhouding (Bronnen: NBB, voor de staat van de rekeningen)
Conformiteit voor wat betreft de DA administratie
•

Irregulariteiten (Bronnen: FINADA NAKADA, GIV (alle controlerapporten; de
controlerapporten van het Mobiel Toezicht worden gecommuniceerd aan het SCGI))

•

Routine controles (Bronnen: GIV)

• Vergunningsaanvragen (Bronnen : externe audits + vergunningen, GIV fase 2)
Conformiteit voor wat betreft de andere autoriteiten
•

Irregulariteiten (Bronnen: BTW, CD, RSZ) (gegevens die op heden doorgegeven worden
aan het SCGI; wens om informatie van andere autoriteiten te ontvangen (FOD, regio’s,
…)

• Conformiteit controles (transmissie van gegevens moet georganiseerd worden)
Conformiteit – Pertinente informatie
• Irregulariteiten (Bronnen : ISI, CAMADA, Avis AM)
Conformiteit - Insolvabiliteit
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•

Insolvabiliteit (Bronnen : FACO Bankroeten en Concordaten)

• Schulden (Bronnen: BTW, CD, RSZ)
Conformiteit – Politiek van de operator: dit resulteert uit een externe audit. De ter beschikking
stelling hangt af van de integratie in GIV fase 2 of van elementen die gestockeerd worden door
andere pijlers.
Statistieken over de operator :
•

Jaarlijks zakencijfer (Bronnen: NBB en/of stockage door andere pijlers)

•

Aankopen : import en intercommunautaire transacties (inclusief België) (Bronnen : GIV,
EuroTP, BTW statistieken)

•

Plaatsing onder een douane regime of een fiscale opslagplaats (Bronnen: GIV)

•

Goederen bruikbaar in het fabricatieproces (Bronnen: externe audit, GIV fase 2)

•

Resultaten van het fabricatieproces (Bronnen: externe audit, GIV fase 2)

•

Verkopen (buitenlandse handel, export, intracommunautaire leveringen) (Bronnen : GIV,
EuroTP, BTW statistieken)

•

Verkopen (buitenlandse handel) ; intrekking van de douane of fiscale opslagplaats
(Bronnen: GIV)
Douane statistieken (Bronnen : GIV)
•

Aantal aangiften

• Aantal douanekantoren betrokken
Accijnzen statistieken (Bronnen : GIV, deze bestaan op het moment niet)
•

Aantal DAA bij de ontvangst

•

Aantal DAA bij de expeditie

• Aantal ACC4 bij de expeditie/export
Statistieken rechten en taksen
•

Bedrag van de import rechten (Bronnen: GIV, BIRB Bureau d’Intervention et de
Restitution Belge)

•

Bedrag van accijnsrechten (Bronnen : GIV)

• Bedrag van de BTW (Bronnen: GIV, BTW)
Goederen
Tarifaire classificatie (Bronnen : externe audit)
Fiscale aspecten (Bronnen : GIV, TARIC)
•

Percentage van importrechten

•

Percentage BTW

•

Percentage accijnzen

•

De PAC (douanerechten en restituties)

•

Voorkeursmaatregelen

• Antidumpingrechten
Non-fiscale aspecten (Bronnen : TARIC, GIV, externe audit)
Oorsprong van de goederen (Bronnen : TARIC, GIV, externe audit)
BTW en Douane waarde (Bronnen : TARIC, GIV, externe audit)
Logistiek en commercieel proces (Bronnen: externe audit, GIV fase 2)

Objectief 5 : Betere bewaking financieel risico
Geïdentificeerde gegevens en gegevensbronnen:
De gegevens noodzakelijk voor het bereiken van het objectief zijn de volgende:
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Informatie over de schulden
Bronnen: DA, BTW, Belastingen, RSZ
Informatie over de solvabiliteit
Bronnen: Belfirst (historiek 5 jaar)
Informatie over het patrimonium
•

Onroerende goederen (Bronnen: Patrimoniale Documentatie)

• Roerende goederen (Bronnen: Directe Belastingen, RSZ, DIV)
Informatie over bankroeten en concordaten
Bronnen : Graydon
Informatie over de hangende rechtzaken en overtredingen
Bronnen : FINADA NAKADA (file inbreuken en irregulariteiten, …)
Informatie over vergunningen : aantal en aard
Bronnen : SEED (voor accijnzen), DAV (voor douane)

Objectief 6 : Verbetering vrijwarende maatregelen
Geïdentificeerde gegevens en gegevensbronnen:
De gegevens noodzakelijk voor het bereiken van het objectief zijn identiek aan de gegevens
geïdentificeerd voor objectief 5 “Betere bewaking financieel risico”, alsook:
Informatie over de waarborgen
Bronnen: SADBEL (op heden); GIV (in de toekomst)
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Samenvatting :

Objectief

Informatie

1. Verhoogde kennis
risico indicatoren

LEGALE GOEDEREN

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

Goederen : beschrijving en codes
Goederen: mogelijke tariefglijdingen

FINADA NAKADA, Avis AM, RIF

Goederen : oorsprong, afkomst en
bestemming

FINADA NAKADA

Goederen : omleidingen van oorsprong,
afkomst of bestemming

FINADA NAKADA, Avis AM, RIF

Goederen : combinatie land/product

Avis AM, RIF

Goederen : mogelijk gebruik van het product

TARIC

Bestemming/regimes : douane/accijnzen
bestemming

FINADA NAKADA, Avis AM, RIF,GIV

Operatoren : betrokken activiteitensectoren
Operatoren: betrokken operatoren
Andere indicatoren: transportmiddelen
Andere indicatoren: douanewaarde

GIV

Andere indicatoren: aard van de transactie

GIV

Andere indicatoren : hoeveelheid

GIV

Andere indicatoren: speciale opmerkingen,
documenten, certificaten,...

GIV (later)

Andere indicatoren : typologie van
inbreuken/irregulariteiten

FINADA NAKADA, Avis AM

CRIMINELE GOEDEREN
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Transport : vertrekplaats

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alert
OMD

Transport : bestemming

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alert
OMD

Transport : transporteur en andere
betrokkenen

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alert
OMD

Transport : nummer transport

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alert
OMD

Transport : identificatie nummer van het
transport

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alert
OMD

Transport : nationaliteit van het transport

FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, alert
OMD

Transport : afkomst

FINADA NAKADA, Avis AM, notificatie
RAPEX, file namaak, GIV, alert OMD

Transport : omschrijving van de goederen +
code

FINADA NAKADA, Avis AM, notificatie
RAPEX, file namaak, GIV, DB met alle
gestolen culturele goederen van de
gerechtelijke politie, file met farmaceutische
producten, file met nummerplaten voertuigen,
file met gestolen voertuigen, TARIC, alert
OMD

Transport : indicatie van het niveau van
gevaar van het product

Avis AM, GIV, alert OMD

Subject

Opmerkingen

OPERATOREN
Structurele karakteristieken : identificatie van
de operator

BTW, NBB, KBO, World Base, Info Base,
Dun & Bradstreet, Vergunningen, GIV
statistieken

Structurele karakteristieken : interne
organisatie

GIV (fase 2), RSZ
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Objectief

5. Betere bewaking
financieel risico

Informatie

Bron(nen)

Structurele karakteristieken :
boekhoudkundig systeem

GIV (fase 2)

Structurele karakteristieken : externe relaties

GIV (fase 2), file van de douane
agentschappen, NBB

Conformiteit voor wat betreft de Douane
administratie

FINADA NAKADA, GIV, externe audit +
vergunningen --> GIV (fase 2)

Conformiteit voor wat andere autoriteiten
betreft

BTW, CD, RSZ

Conformiteit : pertinente informatie

BBI, CAMADA, Avis AM

Conformiteit : insolvabiliteit

FACO, BTW, CD, RSZ

Conformiteit : politiek van de operator

GIV (fase 2)

Statistieken over de operator

NBB, GIV, EuroTP, Statistieken BTW,
externe audit GIV (fase 2)

Douane statistieken

GIV

Acijnzen statistieken

GIV

Statistieken Rechten en Taksen

GIV, BIRB, BTW

Goederen : tarifaire classificatie

Externe audit

Goederen : fiscale aspecten

GIV,TARIC

Goederen : niet-fiscale aspecten

TARIC, GIV (externe audit)

Goederen : oorsprong

TARIC, GIV (externe audit)

Goederen: douane en BTW waarde

Externe audit, GIV

Logistiek en commercieel proces

Externe audit, GIV (fase 2)

Informatie over de schulden

DA, BTW, Belastingen, RSZ

Informatie over de solvabiliteit

Belfirst
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Objectief

6.Verbetering
vrijwarende maatregelen

Informatie

Bron(nen)

Informatie over het patrimonium

Patrimoniale documentatie, Directe
belastingen, RSZ, DIV

Informatie bankroeten en concordaten

Graydon

Informatie over hangende rechtzaken en
overtredingen

FINADA NAKADA

Informatie over vergunningen

SEED (accijnzen), DAV (douane)

Informatie over borgtochten

SADBEL (heden), GIV (toekomst)

Subject

Opmerkingen

Een inventaris van externe databanken met een opsomming van beschikbare gegevens en bronnen is opgemaakt. Voor wat betreft de bronnen hieronder vermeld,
zijn volgende gegevens significant.
Objectief

Informatie

Bestaande
informatiebronnen
Douane en Accijnzen

OPERATOREN
Gegevens betreffende de ondernemingen die
werken met minerale oliën

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

PETROL

GOEDEREN
Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling
tussen België en Nederland mbt minerale
oliën

Parallel Warning System (PWS)

Transport : identificatie van de schepen

Ship Info (voorheen Lloyds)

Commerciële vluchten

DB BIAC

Lijnvluchten op wereldniveau

OAGTP

Beschikbaar via CDROM via CA

Tariefaandelen

DB DDS (data dissemination system)

Toegang via Internet
via de site van de
Europese Commissie
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

CRIMINELE GOEDEREN

Bestaande bronnen van
informatie, niet
automatisch toegankelijk

Constateringen ivm drugs

DB Drugs – cel Europol

Voorlopers (administratieve formaliteiten)

Voorlopers – Dossierbeheer

Voorlopers (voorbereiden controles,
onderzoeken ondernemingen en verdachte
verzendingen

Voorlopers – Douane listings

GOEDEREN
Voorlopers

DB Voorlopers – deelnemers aan markten
DB Voorlopers – deelnemers aan vrijgestelde
markten

FOD Volksgezondheid

Wapens en munitie
Informatie over de geleverde en geweigerde
vergunningen, geconstateerde delicten

DB Wapens en munitie

FOD Economie

Goederen met dubbel gebruik
Informatie over de geleverde en geweigerde
vergunningen, geconstateerde delicten

DB Goederen met dubbel gebruik

FOD Economie

Diamant : Informatie over de geleverde
certificaten en inbreuken

Diamant (proces Kimberly)

FOD Economie en
andere supranationale
organisaties

Namaak en piraterij : informatie over de
geconstateerde delicten in België en andere
Lidstaten

Namaak en piraterij : DB met inbreuken,
fraude op niveau EU en statistische gegevens

FOD Justitie
OLAF
Commissie

Voeding : gegevens over de
gezondheidscertificaten en certificaten

DB Voeding

Beheerd door FAVV
(fragmentaire
aandacht)

Goederen van dierlijke oorsprong

DB Rapid Alert System

Beheerd door FAVV

CRIMINELE GOEDEREN
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

Verdovende middelen : gegevens over de
vergunning, weigeringen en geautoriseerde
ondernemingen

DB Verdovende middelen

Beheerd door de FOD
Volksgezondheid
(farmaceutische
inspectie)

Verdovende en hallucinerende middelen

DB Verdovende en hallucinerende middelen

Beheerd door de FOD
Justitie

Afval : Informatie over de geleverde en
geweigerde vergunningen, geconstateerde
delicten

DB Afval

Beheerd door OVAM
(Vlaamse
Gemeenschap), BIM
(Brussel) en het Waals
Gewest

Afval

DB Risicobeheer afval

Beheerd door de FOD
Milieu

Hormonen : gegevens over de inbreuken

DB Hormonen

Beheerd door de FOD
Justitie
(Multidisciplinaire cel
hormonen)

CITES : gegevens over vergunningen en
inbreuken

DB CITES

Beheerd door de FOD
Milieu (Orgaan Beheer
CITES)

Rijbewijzen : DB met houders van een
rijbewijs

DB Rijbewijzen

Beheerd door de FOD
Mobiliteit en Transport
(DIV)

Gegevens over luchttransporten voor de
charter- en militaire vluchten

DB CANAC

OPERATOREN
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Tarifaire controle

DB Tarifaire controle

Beheerd door de
Europese Commissie
(momenteel
gedeeltelijk
consulteerbaar via
SADBEL)

Anti-dumping rechten

DB Anti-dumping rechten

Beheerd door de
Europese Commissie
(momenteel
gedeeltelijk
consulteerbaar via
SADBEL)

Inlichtingen over de verplichte tarieven

DB BTI

Beheerd door de
Europese Commissie (2
versies : 1 beschermde
en 1 niet-beschermde)
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3.2

Groepen gegevens Particulieren
Particulieren wil aan de hand van risicobeheer de gevallen die onderhevig zijn aan controle en/of
bijstand isoleren van gevallen waar geen nood is aan controle en/of bijstand. Zodoende zal
Particulieren minder nood aan personeel hebben. Dit personeel kan overgeplaatst worden naar KMO /
GO.
Het aantal belastingplichtigen waarmee Particulieren te maken krijgt:
Loontrekkende (incl. vervanginkomens, pensioenen,…): 5.420.486
Loontrekkende met reële kosten: 234.983 (niet in begrepen in voorvermelde looontrekkenden)
Bedrijfsleiders: 231.824
Bedrijfsleiders met reële kosten: 6.856 (niet in begrepen in voorvermelde bedrijfsleiders)
De onderwerpen die deel uitmaken van de controle en/of bijstand zijn de volgende:
Algemeen :
•

Persoonlijke situatie: domicilie, burgerlijke staat, personen ten laste

•

Inkomen van het onroerend en roerend patrimonium

•

Professioneel inkomen: salaris, pensioen, vervangingsinkomen

•

Diverse inkomsten

•

Inkomsten – Uitgaven “inter”-aangifte (vb. alimentatiegelden)

• Uitgaven : fiscale stimulansen (vb. terugbetalingen lening, verzekeringen,…) en giften
Werkelijke kosten aftrekbaar van bovenstaande inkomens. Hierbij worden op heden 4 criteria
gehanteerd die bepalen of al dan niet tot controle zal overgegaan worden:
•

Vergelijking kosten huidig jaar tegenover vorig jaar

•

Totale bedrag van de kosten

•

Bedrag autokosten

• Er werd geen controle uitgevoerd gedurende de afgelopen 4 jaar.
Deze criteria kunnen op termijn evolueren. Een kosten/baten analyse zal uitwijzen of het
wenselijk is bijvoorbeeld de werkelijke kosten per beroep of activiteit te onderzoeken.
Bedrijfsleider van een vennootschap:
•

Bedrijfsinkomen: de gegevens hieromtrent worden verstrekt door KMO / GO. De
confrontatie tussen de aangifte en de consolidatie van de gegevens ontvangen van KMO /
GO wordt uitgevoerd door de pijler Particulieren.

•

Reële kosten: reële kosten tav de onderneming worden gecontroleerd door KMO/GO.
Persoonlijke reële kosten worden gecontroleerd door Particulieren. Beide gegevens
worden geconfronteerd o.m. om te vermijden dat er een dubbele aftrek is, om een
inkomen van de onderneming uit af te leiden,…

Objectief 7: betere kennis van de belastingplichtige
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Databank Natuurlijke Personen: bevat een deel van de informatie beschikbaar in het
Rijksregister : vb. domicilie, burgerlijke stand,… Op heden is niet alle informatie uit het
Rijksregister beschikbaar binnen FOD Financiën. Een volledig overzicht van alle gegevens kan
teruggevonden worden bij de Directie VI/6.
Gezinslasten: de samenstelling van de gezinslasten zou kunnen gehaald worden uit één of
meerdere van de volgende bronnen:
•

Databank Natuurlijke Personen

•

KruispuntBank Sociale Zekerheid (KSZ)

•

Bestand PBINK (gemaakt op basis van gegevens IPCAL van het vorige aanslagjaar)
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Gemeentelijke repertoria (aanverwante intercommunales): aanvulling op het Rijksregister vb. 2de
verblijfshouders, beroepen, vergunningen, studentenkoten,… Ivm deze informatie zullen
wettelijke verplichtingen waarschijnlijk de beschikbaarheid beïnvloeden.
Roerende / Onroerende goederen en inkomen (Patrimonium):
•

Patrimoniale Documentatie:
– samenstelling van het Patrimonium
– inkomen op het Patrimonium

•

Informatie Kadaster / Kadastraal Inkomen

•

Informatie DIV (Directie Inschrijving Voertuigen)

•

Losse rekeningen: onroerende goederen (Juridische Veiligheid)

•

Successierechten: geeft een indicatie van:
– een stijging van het patrimonium van de erfgenaam
– een inkomen dat in het verleden niet werd aangegeven door de erflater

•

Indicatie op de aangifte van een buitenlandse rekening

•

Gegevens afkomstig van het Buitenland: er bestaat op heden geen geautomatiseerde
uitwisseling met het buitenland maar er worden wel op regelmatige basis informaties
ontvangen.

•

Opsporingsdiensten (niet geautomatiseerd)

•

Indicatieve gegevens: indicatie van manier van leven (vb. via klachten, via reizen,…)

•

Gegevens IPCAL: databank met gegevens voortvloeiend uit berekeningen van de
personenbelasting op basis van de aangifte (historiek).

•

Betax: gegevens over onroerend inkomen (databank met bestanden Cadnet: informatie
mbt kadaster; en Belcotax: informatie mbt beroepsinkomen en een aantal interne gegevens
mbt. de gezinstoestand)

•

Lijst B57: bestaande lijst (BTW administratie) van personen gehouden voor het indienen
van een bouwaangifte. Op basis van aangifte wordt een Kadastraal inkomen vastgelegd,
nadien de constructiewaarde. Als bvb. de belastingplichtige een lening aangaat voor
slechts de helft van de waarde van het onroerend goed, moet de andere helft van de
waarde verklaarbaar zijn adhv van het inkomen. Indien dit niet het geval is, kan er sprake
zijn van fraude.
N.B. Een verplichting van de financiële instellingen om de roerende goederen van een
particulier te communiceren, is op dit moment nog niet wettelijk bepaald.

Beroepsinkomen:
•

databank Belcotax

• Debiteuren niet aangeslotenen Belcotax
N.B. Deze stroom van informatie is reeds bestaande (deels geautomatiseerd, deels papieren
drager)
Diverse inkomens:
•

Patrimoniale Documentatie: verkoop van goederen

•

Occasionele Voordelen en Winsten: deels op basis van bestaande fiche in Belcotax, deels
op basis van controles

• Alimentatiegelden: confrontatie van aangiften
Interest aftrek:
•

Zie Patrimonium

•

Project aangaande het elektronisch aanleveren van gegevens door banken,
kredietinstellingen en verzekeringen, is op heden lopende.
Intracommunautaire verwervingen: interne BTW administratie
Interaangifte gegevens:
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•

Professionele huurgelden

•

Alimentatiegelden

• Inschrijvingen op kapitaal
Giften :
•

Een aantal instituten vb. Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen zijn wettelijk erkend om
giften te ontvangen. Zij sturen hiervan een bewijs naar de schenker. Deze voegt dit bewijs
toe in annex van zijn aangifte.

•

FOD Financiën kan de instituten niet verplichten de fiche rechtstreeks door te sturen naar
de administratie. Dit zou een vermelding van het Rijksregisternummer van de schenker
inhouden, wat indruist tegen de Wet op de Privé-bescherming.
Werkelijke kosten:
•

Eén van de belangrijkste aspecten in de het profiel Werkelijke kosten zijn de
transportkosten. Om deze te berekenen zou gebruik kunnen worden gemaakt van een
database met kilometers van domicilie naar werkplaats. Wie geen werkelijke kosten heeft,
heeft sowieso recht op een forfaitair bedrag. Een controle wordt enkel uitgevoerd indien
de aangegeven werkelijke kosten significant hoger zijn dan het forfaitair bedrag (zie ook
3.2 werkelijke kosten)

•

IPCAL: bevat de gegevens voortvloeiend uit berekeningen van de persoonsbelasting op
basis van de aangifte (historiek)
Beroep: De juiste kennis van sommige beroepen zou toelaten profielen van werkelijke kosten en
aftrek van bepaalde kosten toe te laten. Om het beroep te kennen, zou men kunnen gebruik maken
van :
•

Rijksregister: beroepsindicatie, beroepskaarten, werkvergunningen,…

•

Personeelsbestanden van militairen (FOD Landsverdediging), onderwijzers (Vlaamse
Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), magistraten (FOD
Justitie), Politie (FOD Binnenlandse Zaken en Gemeenten),…

• Gemeentelijke repertoria
Identificatie aandeelhouders van KMO’s en GO:
•

Publicatie bij de opstart van een vennootschap

• Andere pijlers
Identificatie bedrijfsleider van een vennootschap:
•

Inschrijving kapitaal bij de opstart van een vennootschap

•

Database aanslagjaar

•

Belfirst (Bureau Van Dijck – NBB)

•

Infobase Help (externe databank, momenteel reeds consulteerbaar bij de BBI)

•

Dun & Bradstreet

• (Publicatie Staatsblad bij de opstart of wijziging van een vennootschap4)
Inkomen bedrijfsleider van een vennootschap:
•

Informatie afkomstig vanuit andere pijlers: Voordelen alle natuur en Middelen van de
onderneming

Objectief 6: betere definitie risicoprofielen
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Historiek van gegevens vermeld in Objectief 7
Permanent Dossier: alle aangiften worden 5 jaar bijgehouden. Gegevens uit de aangifte die na 5
jaar nog moeten gearchiveerd worden:
•
4

Een samenvatting per jaar

Deze informatie is gewenst maar hoeft niet noodzakelijk teruggevonden te worden in het Datawarehouse.
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•

De bewijzen van aspecten die de fiscale situatie van een particulier op lange termijn
beïnvloeden (vb. lening)
Feedback:
•

Resultaten vanuit Test Dossiers

•

Feedback vanuit selectie van dossiers

•

Continue feedback tijdens uitvoering van de controles ivm de gebruikte criteria

•

Feedback ivm juridische problemen tijdens uitvoering van controles

•

Feedback ivm rentabiliteit van de controles

Objectief 15: minder geschillen
Workflow “contentieux”: Dit is het elektronisch bijhouden van Administratieve en Juridische
geschillen, inclusief de opvolging en analyse met als doel :
•

Beter behandelen / beheren van geschillen

•

Oriëntatie voor het stoppen van geschillen

•

Precedent: oriëntatie van de wetgeving

•

Hergebruik van motivatie voor bepaalde gewonnen geschillen

• Verlenen van bijstand
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Documentatie van geschil in elektronisch formaat

Objectief 16: verhoogde rentabiliteit controles
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Zie bovenstaande objectieven
Juridische databank, legale kennis

Objectief 18: verhoogde rentabiliteit bijstand
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Zie bovenstaande objectieven

Objectief 8: betere kennis van fiscale maatregelen verkeerd gebruikt
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Analyse aangifte
Workflow Contentieux
Interactie Multi-kanale dienstverlening & Call Center

Objectief 9 : betere kennis van fiscale maatregelen weinig gebruikt
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Analyse aangifte
Interactie Multi-kanale dienstverlening & Call Center
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Samenvatting
Objectief

Informatie

Bron(nen)

7. Betere kennis van de
belastingplichtige

Domicilie, burgerlijke stand

Databank Natuurlijke Personen (FOD Fin)
Rijksregister

Gezinslasten

Databank Natuurlijke Personen (FOD Fin)
Rijksregister
KruispuntBank Sociale Zekerheid (KSZ)
Bestand PBINK

2de verblijfshouders, vergunningen,
studentkoten,…

Gemeentelijke repertoria

Beroep

Gemeentelijke repertoria
Rijksregister: beroepsindicatie,
beroepskaarten, werkvergunningen,…
Personeelsbestanden van militairen (FOD
Landsverdediging), onderwijzers (Vlaamse
Gemeenschap, Franse Gemeenschap,
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), magistraten
(FOD Justitie), Politie (FOD Binnenlandse
Zaken en Gemeenten),…

Beroepsinkomen

Belcotax
Fiches buiten Belcotax

Diverse inkomens
(Alimentatiegelden,toevallige winsten of
baten, ...)

Belcotax
Patrimonium
Belastingsaangiften

Interestaftrek

Patrimonium
Project Banken, Kredietinstellingen,
Verzekeringen

Intracommunautaire verwervingen

Interne BTW administratie
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Roerende / Onroerende goederen en inkomen
(Patrimonium)

Patrimoniale Documentatie
Kadaster
DIV (Directie Inschrijving Voertuigen)
Losse rekeningen (Rechtszekerheid)
Aangifte Successierechten
Aangifte Personenbelasting
Buitenland
Opsporingsdiensten
Indicatieve gegevens
IPCAL
Betax
Lijst B57 (BTW administratie)

Identificatie aandeelhouders

Publicatie bij de opstart van een
vennootschap
Andere pijlers

Professionele huurgelden
Alimentatiegelden
Inschrijvingen op kapitaal

Belastingsaangiften

Giften

Annex Belastingsaangiften

Werkelijke kosten

Database kilometers van domicilie naar
werkplaats
IPCAL

Naam bestand: P101G Objectieven en Groepen van Informatie.doc
Datum afdruk: 2004-09-06 16:42

Subject

Opmerkingen

Publicatie B.S.

Pagina 63 van 131

Objectief

6. Betere definitie
risicoprofielen

Informatie

Bron(nen)

Identificatie bedrijfsleider van een
vennootschap

Inschrijving kapitaal bij de opstart van een
vennootschap
Database aanslagjaar
Belfirst (Bureau Van Dijck – NBB)
Infobase Help (externe databank, momenteel
reeds consulteerbaar bij de BBI)
Dun & Bradstreet
(Publicatie Staatsblad bij de opstart of
wijziging van een vennootschap )

Inkomen bedrijfsleider van een vennootschap

Voordelen alle aard

Historiek van gegevens uit Objectief 7

Zie Objectief 7

Subject

Opmerkingen

Permanent Dossier
Feedback

15. Minder geschillen

Geschil + wettelijke bepaling + afloop van
het geschil

16.Verhoogde
rentabiliteit controles

Zie bovenstaande informatie

18.Verhoogde
rentabiliteit bijstand

Legale kennis

9. Betere kennis van
fiscale maatregelen
verkeerd gebruikt

Juridische databank

Zie bovenstaande informatie
Analyse aangifte

8. Betere kennis van
fiscale maatregelen
verkeerd gebruikt

Workflow Contentieux

Aangifte
Interactie Multi-kanale dienstverlening &
Call Center

Geschil + wettelijke bepaling + afloop van
het geschil

Workflow Contentieux

Analyse aangifte

Aangifte
Interactie Multi-kanale dienstverlening &
Call Center
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3.3

Groepen gegevens Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote
Ondernemingen
Typering Gegevens
De gegevens nodig voor risicoanalyse binnen KMO / GO kunnen ingedeeld worden in 7 categorieën:
Gegevens op niveau van identificatie
Sectoriële of professionele omschrijving: hoofd – en nevenactiviteiten
Gegevens op niveau van aangiften (alle formulieren)
Gegevens op niveau van transacties: DIV, BTW Listings, aankoop van roerende en onroerende
goederen,…
Gegevens op niveau van interacties met FOD : selectie, controle, bijstand, geschillen, feedback,…
Externe Databases : andere FOD, beroepsverenigingen, andere publieke overheden, Sociale
Zekerheid, informatie afkomstig uit het Buitenland, informatie ivm economische activiteit
afkomstig uit andere privé-databanken, klanten en leveranciers,…)
Referentiële gegevens : NACE codes, fiscale codes, lijsten van beroepsverenigingen, lijsten van
gemeenten,…)
In functie van de beschikbaarheid van de gegevens kunnen 3 situaties bestaan. De planning en
prioriteitsstelling van het Datawarehouse zullen hierdoor beïnvloed worden.
Interne gegevens : SPF Fin is eigenaar van de gegevens en alle gegevens zijn dus beschikbaar.
Externe gegevens reeds consulteerbaar : SPF is geen eigenaar maar er is reeds een
communicatiestrategie bepaald met de leverancier van de gegevens.
Externe gegevens nog niet consulteerbaar : SPF is geen eigenaar en er is nog geen
communicatiestrategie bepaald met de leverancier van de gegevens.

Documentatie
Een aantal bronnen zijn beschreven in documenten mbt tot Datamining BTW, Applicatie Preselectie,
Datawarehouse Universiteit Gent. De pijler KMO /GO gaat ervan uit dat alle informatie die op dit
moment beschikbaar is in deze applicaties, ook beschikbaar zou zijn in het Datawarehouse.
Datamining BTW :
De bestanden gebruikt in de Datamining BTW zijn de volgende :
Orio : Historiek Invorderingsorders. Sleutel : nummer order. Vreemde sleutel : BTW nummer
Signa : BTW bestanden. Sleutel : BTW nummer
Aangiften : Sleutel : BTW nummer, Jaar + aangifteperiode, Type document (aangifte of
annulatie)
Listing klanten : Sleutel : BTW nummer
Listing leveranciers : Sleutel : BTW nummer
Intercommunautaire verwervingen : Sleutel : BTW nummer, Trimester
Aan de hand van twee datamining technieken, wordt een score (mogelijkheid tot fraude) toegekend
aan de BTW-plichtige op basis van een Algoritme beslissingsboom en een Neuronaal netwerk.
Applicaties Preselectie :
1. Belconet : deze applicatie wordt gebruikt als selectiemiddel voor de controles van Natuurlijke
personen die een aangifte Deel II Personenbelasting (winsten of baten) moeten indienen, of
Rechtspersonen die een aangifte aan de Vennootschapsbelasting, aan de Rechtspersonenbelasting of
aan de belasting van niet-inwoners moeten indienen. Als basis voor de selectie worden punten
toegekend aan de verschillende personen.
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De structuur van de gegevens bevat volgende elementen (NP : Natuurlijke personen;
vennootschappen).

VENN :

NP Gegevens Basis : coördinaten en algemene karakteristieken van dossiers inclusief bijkomende
informatie BTW + resultaten van de « punten » van het pre-selectie systeem.
NP Gegevens DB : fiscale gegevens Directe Belastingen (laatste 5 aanslagperiodes)
NP Gegevens BTW : fiscale gegevens BTW (laatste 5 aanslagperiodes Directe Belastingen)
NP Autovoertuigen : wagenpark (laatste gekende situatie)
NP Kadaster (laatste gekende situatie)
VENN Gegevens Basis : coördinaten en algemene karakteristieken van dossiers voor de lopende
aanslagjaar inclusief bijkomende informatie BTW + resultaten van de « punten » van het preselectie systeem.
VENN Gegevens DB : fiscale gegevens Directe Belastingen (laatste 5 aanslagperiodes)
VENN Gegevens BTW : fiscale gegevens BTW (laatste 5 aanslagperiodes Directe Belastingen)
VENN Autovoertuigen : wagenpark (laatste gekende situatie)
VENN Kadaster (laatste gekende situatie)
De verversing van de gegevens gebeurt 1 maal per jaar, bij het begin van de controle periode.
De applicatie pre-selectie staat in voor de volgende taken :
verdeling van de « nieuwe » dossiers van de vorige controle periode (B7 natuurlijke personen of
C7 vennootschappen) in de categorieën B (of C) 1 tot 6, met als doel gelijke groepen te
bekomen5 ;
hergroepeert voor een grondige controle alle B (of C) onderworpen aan het huidige aanslagjaar,
de nieuwe dossiers (vroegere B7 of C7) en de dossiers voor de welke de diensten reeds eerder een
preselectie code definieerden ;
bepaalt per activiteitscode, 4 klassen van dossiers in functie van hun zakencijfer (de ranges zijn
berekend op zodanige manier dat op nationaal niveau de 4 klassen een gelijk aantal dossier
omvatten) ;
berekent ratio’s en knipperlichten ;
berekent gemiddelden (nationaal, provinciaal en per lokale site) van het zakencijfer of inkomsten,
winsten, voordelen, betaalde salarissen en ratio’s ;
berekent toegekende punten (ifv risico) op basis van de verschillende criteria ;
genereert een globaal overzicht van de gegevens en de resultaten ;
laat een aantal eenvoudige queries toe ;
presenteert een tabel (analytische fiche) met enerzijds voor de laatste 4 aanslagjaren de BTW en
Directe Belastingen en anderzijds de laatste situatie van het wagenpark en onroerende goederen.
In de tabel worden vergelijken gemaakt tussen de verschillende aanslagjaren.
2. TVA (Hofmans) : deze applicatie herneemt in een Access DB het merendeel van de tabellen van
Belconet. De oriëntatie is meer BTW gericht.
Datawarehouse Project Universiteit Gent : Agora
Het Agora project betrof een feasibility-study, met het accent op een onderzoek van de mogelijkheden
van datamining. De doelstellingen van de studie waren6 :
Uniform platform ontwikkelen met gebundelde gegevens ;

5

Elke belastingplichtige wordt in een categorie B (of C) 1 tot 6 ingedeeld. Elk jaar wordt een andere groep gecontroleerd.
Bvb. 2001: B5,C5. 2002: B6,C6. 2003: B1, C1 … Elke groep wordt elke 6 jaar onderworpen aan een grondige controle
en elke 3 jaar aan een intermediaire controle.
6
Niet alle objectieven worden bereikt, bvb inzake datamining en risicoanalyse.
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Op dit platform risicoanalyse te verrichten ;
Aanzet om dit gegevensplatform te gebruiken voor andere toepassingen7;
Basis opzetten voor wetenschappelijke doeleinden buiten de administratie8.
Volgende objecten werden voor dit project nuttig beschouwd:
Natuurlijke personen
Rechtspersonen
Vennootschappen
Titularissen
BTW-aangiften
BTW-invorderingen
Directe Belastingen
Directe Belastingen – invorderingen
Klantenlistings
Leverancierlistings
Intracommunautaire leveringen
Intracommunautaire verwervingen
Gegevens Kadaster
Registraties
Uitgevoerde controles
Voorafbetalingen

Objectief 6 : Verbeteren identificatie van de operatoren
Het overgrote deel van de operatoren binnen KMO / GO is gekend. Het probleem bevindt zich op het
vlak van de kwaliteit van de identificatiegegevens. Om KMO / GO toe te laten de kwaliteit te
verzekeren, hebben zij verschillende informatiebronnen nodig.
De informatiebehoeften hieronder vermeld, is de consolidatie van alle behoeften uitgedrukt tijdens de
verschillende workshops en betreffen dus zowel kleine als grote ondernemingen.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Identificatie Nummer of Aanduiding (flag) van de onderneming :

7
8

•

Nummer Rijksregister

•

Nummer Bis Register: niet-residenten die in België starten met een activiteit (deze staan
niet vermeld in het Nationaal Register)

•

Nummer en gegevens van KruispuntBank Ondernemingen (KBO): in geval aan de
onderneming een BTW nummer toegewezen werd, is het Ondernemingsnummer identiek
aan de BTW nummer. In het geval er geen BTW nummer bestaat voor de onderneming,
wordt een ander nummer toegekend.

•

Databank BTW: BTW Nummer

•

Nummer RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

•

Nummer RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

•

Aanduiding (flag) voor herkenning van “gemengde” BTW-plichtigen

•

Aanduiding (flag) voor herkenning van grote ondernemingen

Ter herinnering : objectief verschillend van het DWH
Ter herinnering : objectief verschillend van het DWH
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•

Aanduiding (flag) voor herkenning van ondernemingen die deel uitmaken van een groep
van ondernemingen

•

Identificator van een groep van ondernemingen

•

Identificator van buitenlandse ondernemingen zonder vaste vestiging in België (directe
identificatie of via toestemming van een aansprakelijke vertegenwoordiger)

•

Identificator van buitenlandse filialen, succursalen, of vaste vestigingen van Belgische
vennootschappen (inclusief inventaris en de economische situatie van de buitenlandse
zetels)

•

Identificator van Belgische filialen, succursalen, of vaste vestigingen van buitenlandse
vennootschappen (inclusief inventaris en de economische situatie van de buitenlandse
zetels)

•

Identificator van groepen ondernemingen die beschikken over een coördinatie-,
distributie- of dienstencentrum (vennootschap met informeel kapitaal) in België.
Aangezien aparte fiscale regimes gelden voor deze types van centra, is dit onderscheid van
belang.

•

Identificator van vennootschappen waarvoor één of meerdere voorafgaande akkoorden
bestaan.
Identificatie van de bedrijfsleiders van de ondernemingen
•

Infobase

•

Belfirst

•

Persoonlijke beschrijving : naam, geboortedatum, geboorteplaats, nummerplaten,
telefoonnummer,… : deze informatie zou in de toekomst beschikbaar zijn in het Uniek
Dossier.
Informatie werknemers onderneming :
•

Voordelen alle natuur

• Renumeratie personeel
Activiteiten: hoofd –en bijkomende activiteit :
•

NACE code intern hoofdactiviteit

•

NACE code intern bijkomende activiteit

•

Bijkomende kolom met verbeterde of aangepaste NACE code

•

Bijkomende creatie NACE sub-codes intern

•

Beroepsverenigingen

•

Gouden Gids

•

Internet

•

Publiciteit

•

Interne dossiers, aangiften: aan de hand van interne dossiers afleiden dat een bepaalde
activiteit in België uitgeoefend wordt. Vb. listing klanten of leveranciers.
Economische gegevens :
•

Nationale Bank België (NBB): geeft een overzicht van de geconsolideerde rekeningen en
solvabiliteitsratio’s

•

Dun & Bradstreet

•

Graydon (website)

•

VIES data: data afkomstig van de Europese Unie. Deze databank geeft een overzicht van
de binnenkomende en uitgaande stromen van goederen binnen de lidstaten van de
Europese Unie.

• Belfirst: Bureau Van Dijck: geeft een overzicht van de geconsolideerde rekeningen
Economische parameters :
•

Parameters voor de berekening van de drempel om het behoren tot een groep van
ondernemingen, te bepalen
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•

Parameters voor de berekening van de drempel om het behoren tot een heel grote
onderneming of VZW, te bepalen
Historiek van :
•

vorige belastingsregimes: afhankelijk van de uitgevoerde activiteit, valt een onderneming
in een ander belastingregime.

•

validatie van identificatienummer in de BTW bestanden: BTW nummers kunnen in
sommige gevallen gedurende slechts een beperkte periode actief zijn. Door een historiek
bij te houden, kan op elk moment teruggegrepen worden naar dit nummer.
Het bestaan van klachten afkomstig uit :
•

BBI

•

Pijler P

•

KMO

•

GO

• Gerecht
Onderzoek zwartwerkers
•

Sociale Inspectie

•

Arbeidsinspectie

• Protocol Financiën en Sociale Zaken
Feedback Douane : Mobiel Toezicht
Patrimoniale Documentatie : Roerende en onroerende goederen
Informatie afkomstig vanuit andere FOD :
•

Justitie: type gewenste informatie is nog nader te bepalen

•

Volksgezondheid: type gewenste informatie is nog nader te bepalen

•

Enz...

Objectief 7 : Verbeteren definitie risicoprofielen
Binnen KMO / GO werden verschillende types risicoprofielen gedefinieerd :
Algemene profielen : ifv confrontatie interne databanken
Sectoriële / Beroepsprofielen : ifv activiteiten
Thematische profielen : ifv specifiek thema (fiscaal, boekhoudkundig,…)
Groepen van ondernemingen
De verschillende profielen maken gebruik van verschillende groepen informatie. De
informatiebehoeften hieronder vermeld, zijn een consolidatie van alle behoeften uitgedrukt tijdens
de verschillende workshops en betreffen dus zowel kleine als grote ondernemingen, én zowel
sectoriële als bijvoorbeeld thematische profielen.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Voor de informatiebronnen kan verwezen worden naar Objectief 6 Verbeteren identificatie van de
operatoren. Daarnaast werden volgende informatiebehoeften geïdentificeerd.
Aangiften + bijlagen : BTW,
rechtspersonenbelasting, ...

Vennootschapsbelasting,

Belasting

van

niet-inwoners,

Bijkomende Fiscale gegevens :
•

Voorafbetalingen

•

Roerende voorheffing

• Bedrijfsvoorheffing
Patrimonium :
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•

Kadastraal Inkomen

•

DIV

• Roerende en onroerende goederen
Gegevens over tewerkstelling : Rijksdienst Sociale Zekerheid vb. Bestanden Economische
werkloosheid
Macro-economische gegevens :
•

Bloomberg / Reuters (website vb. buitenlandse intrestvoeten,…)

• EURONEXT Brussels (website)
Sectoriële gegevens :
•

Intrastat (NBB)

• Nationaal Instituut voor de Statistiek (Mineco): nationale sectoriële gegevens
Europe’s network of Patent Databases
Feedback:
•

Resultaten vanuit Test Dossiers

•

Selectie:
–

•

Controle:
–
–
–
–

Historiek van de onderneming in termen van voorstel tot selectie, effectieve
selectie en deselectie
Continue feedback tijdens uitvoering van de controles ivm de gebruikte
criteria
Feedback ivm juridische, fiscale, non-fiscale problemen tijdens uitvoering
van controles
Feedback vanuit controles: Orio, AFERSTAT, ISISTAT
Feedback ivm rentabiliteit van de controles

•

Onderzoek en Opsporing
– Onderzoek en Opsporing
– Douane

•

Externe feedback
– Controles door andere FOD (RSZ, Economische Zaken)

•

Ratings:
–
–
–

Individuele rating van programma Datamining
Individuele rating van programma Preselectie
Individuele rating van de compliance vanwege de onderneming afgeleid van
verschillende controle en/of bijstandsacties uitgevoerd door de administratie
(opvolging van de controle en/of bijstand)
– Individuele rating afkomstig van het risicoprofiel waaraan de onderneming
onderworpen werd (rating per betreffende profiel + consolidatie van de
verschillende profielen toepasbaar op niveau van de onderneming)
Risicoprofiel algemeen :
•

Aanduiding (flag) en terugzending naar specifieke databases voor alle toepasselijke
risicoprofielen voor de grote onderneming of voor elke groep waartoe de onderneming
behoort

• Periodiciteit van herziening van het profiel
Risicoprofiel Beroepsprofielen. De risicoprofielen voor de Beroepsprofielen zijn ingedeeld in 4
subgroepen : omlijnde activiteiten, omlijnde activiteiten met koopwaren, omlijnde activiteiten
met koopwaren en arbeid, (economische) reeks activiteiten (“filière”): voor deze risicoprofielen
zijn verschillende externe gegevens vereist afhankelijk van het onderwerp van het profiel. Deze
verschillende externe gegevens kunnen gegroepeerd worden in onderstaande categorieën.
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•

Info op niveau van aankopen, type producten vb. operatiemateriaal

•

Info op niveau van leveranciers en andere derden betrokken in de keten (Listing van de
voorafgaande leveranciers) vb. ziekenhuisapotheken

•

Info op niveau van activiteiten: operationele gegevens vb. operatieplan ziekenhuis voor
een profiel plastische chirurg, aantal akten voor een profiel notaris.

•

Interne financiële en boekhoudkundige gegevens vb. financieel plan ziekenhuis voor een
profiel plastische chirurg, aantal terugbetaald ingrepen.

• Klachten en geschillen
Dit wordt eveneens verduidelijkt in onderstaande tabel.
Omlijnde activiteit
vb. notaris

Omlijnde activiteit
met koopwaren
vb.
krantenhandelaar,
boekhandel

Omlijnde activiteit
met koopwaren en
arbeid
vb. loodgieter,
elektricien

Reeks activiteiten
vb. horeca,
bouwsector

Aankopen, type
producten
Leveranciers,
derden
Activiteiten
Financiële,
boekhoudkundige
gegevens
Klachten en
geschillen

Objectief 5 : Verbeteren van de kwaliteit van selectie van de operatoren
Bij de selectie van de operatoren heeft KMO / GO nood aan verschillende gegevens. Zie schematische
voorstelling :
I. Definitie risicoprofielen => DONE

Stap 1: Inventaris van
doelgroepen

Stap 2: Prioritisering van
de doelgroepen
(1800 => 300)

II. Controle => TO DO

Gegevens

Bepaling doelgroepen
Historiek controles
Beschrijving doelgroepen
Prioritisering risico's
Actiemodel

Controle
Toepassing
pre-profiel

Aanpassing
profiel

Selectie

Feedback

Bijstand
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Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Voor de informatiebronnen kan verwezen worden naar Objectief 6 Verbeteren identificatie van de
operatoren en Objectief 7 Verbeteren definitie risicoprofielen.

Objectief 9 : Verbeteren identificatie van de maatregelen weinig of verkeerd
gebruikt
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Informatie fiscale maatregelen
Workflow « Contentieux »
Codes fiscale aangiften niet of verkeerd gebruikt
Identificatie belastingplichtige
NACE code : code per activiteit

Objectief 10 : Verbeteren controlemethode
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Voor de informatiebronnen kan verwezen worden naar bovenstaande Objectieven.

Objectief 8 : Verminderen geschillen
Workflow «Contentieux »: Dit is het elektronisch bijhouden van Administratieve en Juridische
geschillen, inclusief de opvolging en analyse met als doel :
•

Beter behandelen / beheren van geschillen

•

Oriëntatie voor het stoppen van geschillen

•

Precedent: oriëntatie van de wetgeving

•

Hergebruik van motivatie voor bepaalde gewonnen geschillen

• Verlenen van bijstand
Geïdentificeerde informatie(bronnen):
Documentatie van geschil in elektronisch formaat
Beschrijving van acties ondernomen ivm geschil
Beschrijving van analyse ivm geschil

Objectief 11 : Verbeteren van de kwaliteit van bijstandmethodes
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Voor de informatiebronnen kan verwezen worden naar Objectief 7 Verbeteren definitie
risicoprofielen en Objectief 8 Verminderen geschillen.
Wat GO betreft : de ruling

Objectief 12 : Verbeteren van de samenwerking met de andere pijlers
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Voor de informatiebronnen kan verwezen worden naar bovenstaande Objectieven.

Objectief 13 : Verbeteren kennis van de jurisprudentie
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Workflow “Contentieux”
Fisconet
Administratieve beslissingen en standpunten
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Samenvatting
Objectief

6. Verbeteren
identificatie van de
operatoren

Informatie

Bron(nen)

Identificatie Nummer

Rijksregister
Bis Register
KruispuntBank Ondernemingen (KBO)
Databank BTW
RIZIV/ RSVZ

Aanduiding (flag) “gemengde” BTWplichtigen
Aanduiding (flag) grote ondernemingen
Aanduiding (flag) ondernemingen die deel
uitmaken van een groep van ondernemingen
Identificator van een groep van
ondernemingen
Identificator buitenlandse ondernemingen
zonder vaste vestiging in België
Identificator buitenlandse filialen,
succursalen, of vaste vestigingen van
Belgische vennootschappen
Identificator van Belgische filialen,
succursalen, of vaste vestigingen van
buitenlandse vennootschappen
Identificator van groepen ondernemingen die
beschikken over een coördinatie-, distributieof dienstencentrum
Identificator vennootschappen met één of
meerdere voorafgaande akkoorden

Interne Aanduiding (flag)s en Identificatoren
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Activiteiten: hoofd –en bijkomende activiteit

NACE code intern hoofdactiviteit
NACE code intern bijkomende activiteit
Bijkomende kolom met verbeterde of
aangepaste NACE code
Bijkomende creatie NACE sub-codes intern
Beroepsverenigingen
Gouden Gids
Internet
Publiciteit
Interne dossiers, aangiften

Identificatie van de bedrijfsleiders van de
ondernemingen
Voordelen alle natuur
Renumeratie personeel

Opmerkingen

Infobase
Belfirst
Uniek Dossier
Bron opgenomen per dossier

Economische gegevens

Nationale Bank België (NBB)
Dun & Bradstreet
Graydon (website)
VIES data
Belfirst: Bureau Van Dijck

Parameters voor de berekening van de
drempel om het behoren tot een groep van
ondernemingen, te bepalen

Interne parameters

Parameters voor de berekening van de
drempel om het behoren tot een heel grote
onderneming of VZW, te bepalen

Interne parameters
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Objectief

7. Verbeteren definitie
risicoprofielen

Informatie

Bron(nen)

Historiek vorige belastingsregimes van
onderneming
Validatie van identificatienummer

BTW bestanden

Klachten

BBI
KMO
GO
Gerecht

Onderzoek zwartwerkers

Sociale Inspectie
Arbeidsinspectie
Protocol Financiën en Sociale Zaken

Gegevens andere FOD

Andere FOD (Justitie, Volksgezondheid,
enz...)

Feedback

Douane (Mobiel Toezicht)

Roerende en onroerende goederen

Patrimoniale Documentatie

Subject

Opmerkingen

Aangiften + bijlagen: BTW,
Vennootschapsbelasting, Belasting van nietinwoners, rechtspersonenbelasting, ...
Voorafbetalingen

Aangiften

Roerende voorheffing
Bedrijfsvoorheffing
Kadastraal Inkomen
DIV
Roerende en onroerende goederen

Patrimoniale Documentatie

Werkloosheidcijfers

Rijksdienst Sociale Zekerheid

Macro-economische gegevens

Bloomberg / Reuters
EURONEXT Brussels (website)
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Sectoriële gegevens

Intrastat (NBB)
Nationaal Instituut voor de Statistiek
(Mineco): nationale sectoriële gegevens

Subject

Opmerkingen

Europe’s network of Patent Databases
Aanduiding (flag) en terugzending naar
specifieke databases voor alle toepasselijke
risicoprofielen
Periodiciteit van herziening van het profiel
Info op niveau van aankopen
Info op niveau van leveranciers en andere
derden betrokken in de keten
Info op niveau van activiteiten
Interne financiële en boekhoudkundige
gegevens
Klachten en geschillen
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

Resultaten vanuit Test Dossiers
Historiek van de onderneming: voorstel tot
selectie, effectieve selectie en deselectie
Continue feedback tijdens uitvoering van de
controles ivm de gebruikte criteria
Feedback ivm juridische, fiscale, non-fiscale
problemen tijdens uitvoering van controles
Feedback vanuit controles: Orio,
AFERSTAT, ISISTAT
Feedback ivm rentabiliteit van de controles
Onderzoek en Opsporing
Douane
Controles door andere FOD (RSZ,
Economische Zaken)
Individuele rating Datamining
Individuele rating Preselectie
Individuele rating compliance
Individuele rating risicoprofiel
5. Verbeteren van de
kwaliteit van selectie
van de operatoren

Zie Objectief 6 en 7

Informatie fiscale maatregelen
9. Verbeteren
identificatie van de
maatregelen weinig of
niet gebruikt

Workflow « Contentieux »
Codes fiscale aangiften niet of verkeerd
gebruikt

Databank Aangiften, Statistieken

Identificatie belastingplichtige
NACE Code
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Objectief

Informatie

10. Verbeteren
controlemethode

Zie bovenstaande Objectieven

8. Verminderen
geschillen

Workflow « Contentieux »

11. Verbeteren van de
kwaliteit van
bijstandmethodes

Zie bovenstaande Objectieven

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

Ruling (voor GO)

12. Verbeteren van de
collaboratie met de
andere pijlers
13. Verbeteren kennis
van de jurisprudentie

Workflow Contentieux
Administratieve beslissingen en standpunten
Fiscanet
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3.4

Groepen gegevens Fraudebestrijding
Objectief 1: Betere selectie individueel signaal
Op het moment dat het BBI een signaal ontvangt ivm een fraudezaak, zal de beslissing genomen
worden of dit signaal door het BBI dan wel door een andere pijler zal opgevolgd worden. Hiervoor
maakt BBI gebruik van verschillende informatiebronnen.
Als een persoon (natuurlijke of rechtspersoon) vermeld in de ontvangen info, reeds voorheen
betrokken was in fraudezaken, zal het BBI deze zaak zelf verder onderzoeken. In geval de persoon
nooit eerder vermeld werd, onderzoekt het BBI de belangrijkheid van de info. Afhankelijk daarvan
wordt beslist of BBI zelf de zaak onderzoekt of eerder doorverwijst naar een andere pijler.
Vermits in de processen Risicobeheer toegang bestaat tot de signalen, van zodra ze de vorm aannemen
van gestructureerde informatie, kan daar een evaluatie en eventueel toewijzing voor onderzoek door
een andere pijler gebeuren. Fraudebestrijding kan wel bepaalde informatie onder embargo plaatsen
om vooraf verdere analyses en onderzoek te verrichten.
Signaal

JA

Nat. pers. of
rechtspers.
pers. gekend uit
vorige
fraudezaken

Onderzoek door
BBI

NEEN

Signaal
belangrijk
JA

NEEN

Onderzoek door
BBI

Onderzoek door
andere pijlers

Natuurlijke informatie(bronnen) :
Afhankelijk van het signaal, zullen andere bronnen geconsulteerd worden :
ISI BASE: historiek controles
SB STAT: werkplan
AOIFSTAT (AOIF: Administratie van de Onderneming- en Inkomensfiscaliteit)
Inkomensaangifte van fysieke personen en ondernemingen + inhoud van rectificaties
Databanken i.v.m. bezwaarschriften en gedingen
BTW Aangiften + bijlagen
Aangifte registratierechten en successierechten
Boekhoudkundige balans van de Nationale Bank (Belfirst)
Databanken Douane en Accijnzen
Nationaal Register
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Aangifte roerende voorheffing

Objectief 7: Meer specifieke kennis selectie signalen - Criteria
BBI ontvangt signalen vanuit o.m. de volgende bronnen:
Opdrachten
Klachten
Gerecht
Buitenland
Andere FOD
Media: pers / TV
Andere pijlers
Verwijzend naar de instructie “saisine BBI” waar de opdracht van die pijler werd gedefinieerd,
moet worden gesteld dat Fraudebestrijding de volgende criteria in aanmerking neemt om te
beslissen tot een eigen onderzoek. Die conclusie is meer vanzelfsprekend naarmate voor een
signaal aan meer van die criteria is voldaan.
Criteria
Omvang van de zaak (aantal betrokkenen, netwerk van natuurlijke personen en vennootschappen,
geografische spreiding)
Complexiteit van de zaak (fiscale spitstechnologie, nood aan doorgedreven analyse, bijzondere
mechanismen,..)
Internationale context
Gerechtelijk aspect (naast fiscale fraude ook witwas, oplichting, enz.)
Op het spel staande bedragen zijn belangrijk
Kaderend in vorige of nog lopende onderzoekingen
Maatschappelijke verwachting leidt naar onderzoek Fraudebestrijding

Objectief 2 : Meer efficiënte identificatie carrouselfraude
Het mechanisme carrouselfraude kent verschillende varianten. De karakteriserende eigenschap is
echter dat door de leverancier geen BTW betaald wordt, terwijl anderzijds een restitutie van de BTW
gevraagd wordt aan FOD Financiën.
Mogelijke knipperlichten / tekenen voor het ontdekken van carrouselfraude kunnen o.a. zijn :
Factuur aanwezig maar geen BTW aangifte
Cyclus van kopen / verkopen / kopen / …
“Slapende” ondernemingen die plots weer opleven
Bepaalde producten die opmerkelijker goedkoper zijn dan de commercieel correcte prijs. Het is
eveneens mogelijk dat een onderneming een bepaalde minimumprijs communiceert. Als de
goederen van deze onderneming goedkoper aangetroffen worden, kan dit een teken zijn van
carrouselfraude
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Inzake de gegevens die BBI nodig heeft om de carrouselfraude mechanismen te identificeren kan
verwezen worden naar Objectief 1 Betere selectie individueel signaal .
Specifieke elementen binnen deze informatiebronnen voor Carrouselfraude :
Databank “knipperlichten carrousel”
BTW gegevens: BBI zal zich baseren op binnenlandse en buitenlandse BTW gegevens
CLO- en OCS-info
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ISI Base:
•

Indicatoren van carrouselfraude per type product. Vb. Minerale Oliën.

• ISI Base: kennis van eerdere betrokkenheid (constateringen) bij fraudezaken
Databanken met product- en prijsinfo over carrouselgevoelige producten (9) ter beschikking
gesteld door individuele ondernemingen of federaties of andere openbare diensten (DIV,..)
Databank vaststellingen opsporingsdienst
Een bijkomende informatiebron is de vrijgegeven gerechtelijke informatie.

Objectief 3 : Meer uitgebreide infobasis
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Andere informatiebronnen die kunnen gebruikt worden, zijn Privé-databanken zoals:
Infobase: info over ondernemingen, aandeelhouders, linken tussen verschillende ondernemingen,
financiële gegevens, bedrijfsleiders van de ondernemingen, solvabiliteit,…
Dun & Bradstreet: complementair met interne gegevens

Objectief 18 : Betere evaluatie van fraudezaken
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Inzake de gegevens die BBI nodig heeft om de fraudezaken beter te evalueren kan verwezen worden
naar Objectief 1 Betere selectie individueel signaal.
Specifieke elementen binnen deze informatiebronnen voor evaluatie van fraudezaken zijn :
Aangiften + Rectificaties: aangiftecodes en rectificaties
ISI Base: feedback vanuit pilootdossiers. Deze informatie is op dit moment nog niet beschikbaar
in ISI Base maar dit is wel gepland.

Objectief 4 : betere fraudeprofielen
Binnen Fraudebestrijding zijn risicosectoren geïdentificeerd :
BTW Carrouselfraude, waarvan de bestrijding een permanente opdracht is voor Fraudebestrijding
Verwijzend naar de jongste jaren waren (en zijn) o.m. de volgende mechanismen als risico“sector” te identificeren:
“Sociétés de liquidités”
Meerwaarde op aandelen
Grensoverschrijdende fraude
Om deze profielen te typeren, zijn verschillende informatiebronnen nodig.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Voor de beschrijving van de risicosectoren wordt gebruik gemaakt van de verschillende informaties
vernoemd in Objectief 1 Betere selectie individueel signaal en Objectief 18 Betere evaluatie van
fraudezaken.
Een andere bron van informatie zal een Knowledge Base zijn. In deze nog te ontwikkelen database
kunnen volgende gegevens opgeslagen worden :
Indicatoren voor detectie van fraudezaak – sectoriële en thematische identificatie
Historiek van aanpak ivm het verzamelen van informatie over een fraudezaak
Informatie over analytische aanpak van de fraudezaak
Kennis van het verleden
Info van justitie
9

Zijn wisselend in de tijd : de laatste jaren o.m. auto’s, GSM’s, minerale oliën, CPU’s, electro,…
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Methodologische beschrijving
Feedback
Taxaties
Finale beschrijving van het mechanisme

Objectief 12 : Workflow Contentieux
Dit is het elektronisch bijhouden van Administratieve en Juridische geschillen, inclusief de opvolging
en analyse met als doel :
Beter behandelen / beheren van geschillen
Oriëntatie voor het stoppen van geschillen
Precedent: oriëntatie van de wetgeving
Hergebruik van motivatie voor bepaalde gewonnen geschillen
Verlenen van bijstand
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Documentatie van geschil in elektronisch formaat
Beschrijving van acties ondernomen ivm geschil
Beschrijving van analyse ivm geschil

Objectief 14 : Meer invordering vrijwaren
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Zie Pijler Invordering
Informatie over de financiële stroom
Informatie ivm “veranderingen”: verandering van juridische persoon, verandering van
eigendommen naar een andere onderneming,…

Objectief 15 : Meer kenniscreatie voor het systeem Risicoanalyse ten behoeve
van andere pijlers
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Zie Objectief 4 paragraaf Knowledge Base en Objectief 18 Betere evaluatie van fraudezaken.
Dit objectief wordt in meerdere fasen van de processen Fraudebestrijding nagestreefd. De eigenlijke
uitvoering ervan situeert zich in het proces inputbeheer:
Ter beschikking stellen van signalen die het karakter van gestructureerde informatie hebben
verkregen (behoudens uitzonderingen)
Ter beschikking stellen van risicoprofielen en voorstellen van controlemethoden ter validatie voor
specifieke analyses van fraudemechanismen of voor fraudezaken waarbij een deel van de
regularisaties aan andere pijlers moet worden voorgesteld
Ter beschikking stellen van geordende informatie die voortkomt uit analyses a posteriori van
afgehandelde zaken (bvb. Sectorieel geordend), voor een beperkt aantal gevallen aangevuld met
onderzoek dat specifiek gericht is op het verkrijgen van een risicoprofiel. (zie hieronder)
Die voormelde interacties tussen Fraudebestrijding en de processen van Risicobeheer werden
reeds in april 2002 overeengekomen en gevalideerd.
Wat het opstellen van risicoprofielen betreft werd aanvullend het volgende overeengekomen:
In het kader van een gezamenlijke planning van de politiek inzake risicoprofielen KMO, GO en
Fraudebestrijding, zal Fraudebestrijding:
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kunnen voorstellen dat een bepaald aantal profielen ontwikkeld zullen worden. Het betreft hier
thematieke of sectoriële profielen die dicht aanleunen tegen de competenties en de historiek van
controles uitgevoerd door de pijler Fraudebestrijding ;
deelnemen aan de voorbereiding en het opmaken van een beperkt aantal profielen (thematieke
en/of sectoriële) voorzien voor de pijlers KMO en GO. Voor wat betreft de operaties gelieerd aan
de voorbereiding en ontwikkeling van de quota van risicoprofielen die binnen de taken van
Fraudebestrijding valt, zal Fraudebestrijding de gemeenschappelijke methodologie van de
verschillende pijlers in deze materie, onderschrijven. De pijler Fraudebestrijding blijft evenwel
verantwoordelijk voor de verdeling van zijn diensten inzake voorbereiding- en
ontwikkelingsactiviteiten;
geen enkel thematisch of sectorieel risicoprofiel onderhouden. Dit onderhoud valt binnen de taken
van KMO en GO.
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Samenvatting :
Objectief

Informatie

Bron(nen)

Historiek controles

ISI BASE

Werkplan

SB STAT

Subject

Opmerkingen

AOIFSTAT (AOIF: Administratie van de
Onderneming- en Inkomensfiscaliteit)

1. Betere selectie
individueel signaal

Inkomensaangifte van fysieke personen en
ondernemingen + inhoud van rectificaties

FOD Financiën

BTW Aangiften + bijlagen

Idem

Aangifte registratierechten en
successierechten

Idem

Boekhoudkundige balans

BNB (Belfirst)
Databanken Douane en Accijnzen
Nationaal Register

Aangifte roerende voorheffing
7. Meer specifieke
kennis selectie signalen

Signalen

Intern

2. Meer efficiënte
identificatie
carrouselfraude

Knipperlichten

Databank “knipperlichten carrousel”

BTW gegevens

BTW DB Binnenland en Buitenland

Signalen?

CLO- en OCS-info
Indicatoren van carrouselfraude per type
product
Kennis van eerdere betrokkenheid
(constateringen) bij fraudezaken
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Databanken met product- en prijsinfo over
carrouselgevoelige producten
Databank vaststellingen opsporingsdienst
Vrijgegeven gerechtelijke informatie
Zie Objectief 1

3. Meer uitgebreide
infobasis

18. Betere evaluatie van
fraudezaken

Boekhouders, aandeelhouders, linken tussen
verschillende ondernemingen, financiële
gegevens, beheerders van de ondernemingen,
solvabiliteit

Infobase

Solvabiliteit

Dun & Bradstreet

Aangiftecodes en rectificaties
Zie Objectief 1
Zie Objectief 1
Zie Objectief 18

4. Betere fraudeprofielen

Indicatoren voor detectie van fraudezaak –
sectoriële en thematische identificatie
Historiek van aanpak ivm het verzamelen van
informatie over een fraudezaak
Informatie over analytische aanpak van de
fraudezaak
Kennis van het verleden
Info van justitie
Methodologische beschrijving
Feedback
Taxaties
Finale beschrijving van het mechanisme
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12. Workflow
Contentieux

Documentatie van geschil in elektronisch
formaat
Beschrijving van acties ondernomen ivm
geschil
Beschrijving van analyse ivm geschil
Financiële stroom

14. Meer invordering
vrijwaren

Verandering van juridische persoon,
verandering van eigendommen naar een
andere onderneming

15. Meer kenniscreatie
voor andere pijlers

Zie Objectief 4

Knowledge Base

Zie Objectief 18
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3.5

Groepen gegevens Fiscale Invordering
Objectief 9 : Beschikken over een globaal zicht op de fiscale schulden en
schuldvorderingen
De schulden en schuldvorderingen moeten ingedeeld worden per type belasting. Voor de belastingen
en taksen moet een onderscheid gemaakt worden tussen hoofdzakelijk en bijkomstig. Voor de
betwiste schulden moet eveneens een onderscheid gemaakt worden.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Drie grote sectoren worden onderscheiden in de fiscaliteit:
BTW
Directe Belastingen (DB)
De verschillende taksen die getransfereerd werden naar de Patrimoniale documentatie naar de
entiteit Belasting en Invordering
Voor de schulden :
Directe Belastingen omvatten :
•

Inkomensbelasting :
– Personenbelasting
– Vennootschapsbelastingen
– Rechtspersonenbelasting
– Personenbelasting niet-residenten
– Vennootschapsbelastingen niet-residenten

•

Geassimileerde taksen op de inkomensbelasting :
– Circulatietaksen
– Compenserende taksen accijnzen
– Boetetaksen
– Belasting op de spelen en de weddenschappen
– Belasting op de inverkeersstelling
– Belasting op de automatische ontspanningstoestellen

•

Voorheffingen :
– Bedrijfsvoorheffing
– Onroerende voorheffing
– Roerende voorheffing

•

Administratieve boetes

• Gewichten en maten
DB en BTW worden ingedeeld in bijkomstig en hoofdzakelijk :
•

Bijkomstig BTW : boetes, interesten, uitgestelde interesten, kosten10

•

Bijkomstig DB : boetes, interesten, kosten

•

Hoofdzakelijk BTW : rechten

• Hoofdzakelijk DB: rechten, vermeerderingen
Voor de betwiste schulden moet eveneens een onderscheid gemaakt worden.
Voor de schuldvorderingen :
Belastingskredieten inzake BTW en inkomensbelasting

10

Het gaat hier om invordering in het algemeen (bvb deurwaarderkosten)
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De taksen getransfereerd van entiteit II naar entiteit I omvatten :
•

Taks op de beursverrichtingen

•

Taks op verzekeringscontracten

•

Taks op winstgevende participaties

•

Taks op lange termijn sparen

•

Taks op levering van aandelen op drager

•

Taks op affichering

•

Taks op kasbonnen in eigendom van financiële intermediairen

• Taks op coördinatiecentra
Opmerkingen :
Deze informatie is meer compleet dan wat op heden teruggevonden kan worden in de
operationele systemen.
Voor de verschillende types belastingen zullen de volgende gegevens toelaten een
betalingsprofiel op te maken: datum inschrijving, datum van invorderbaarheid, datum van
opeenvolgende spontane of geforceerde betalingen, indicatie van spontane of geforceerde
betaling,...
De bronnen zijn :
ICPC voor het gedeelte DB (modellen 3, 180B ICPC) en 180B aut
ORIO voor de BTW alsook de BTW Rekening Courant op het niveau van CTI voor de BTW
belastingskredieten.
Belastingsschulden getransfereerd van de entiteit Patrimoniale Documentatie

Objectief 10 : Beschikken over een betere kennis van de solvabiliteit
Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen natuurlijke en rechtspersonen (in de betekenis van de
definitie van de Kruispunt Bank Ondernemingen).
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Natuurlijke personen
Onroerend patrimonium (bronnen : Patrimoniale Documentatie, LOCO11)
•

waarde

• hypotheken (inclusief de onroerende beslagleggingen)
Roerend patrimonium
•

voertuigen (bron : DIV)

•

boten en vliegtuigen (bron : FOD Mobiliteit)

•

aandelenportefeuille (bron: banken en verzekeringen) 12

•

geregistreerde roerende goederen (bron : Patrimoniale documentatie. Een bepaald gedeelte
is gekend op het niveau van de registratie)

• brevetten welke inkomsten kunnen genereren (bron: FOD Economie)
Inkomsten

11
12

•

beroepsinkomsten (bronnen : aangiften, databanken LATG van de RSZ, de kas van
vakantiegelden, de centrale dienst voor vaste uitgaven)

•

vervangingsinkomsten (bronnen: de mutualiteiten, organismen van de sociale zekerheid,
werkloosheid, pensioenen, prepensioenen, inkomsten betaald in het kader van private
regimes aftrekbaar ten hoofde van professionele lasten)

Voor de geregistreerde pachten.
Op dit moment zijn de aandelen niet gekend maar in de toekomst zijn deze niet langer op drager dan wel op naam zijn. Een
databank zou dan dus bestaan.
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•

huurinkomsten (bron: geregistreerde pachten in Rechtszekerheid)

•

kapitaal- of renteuitkeringen van individuele of collectieve levensverzekeringen

•

kapitaal- of renteuitkeringen van individuele of collectieve pensioensparen

•

gegevens over de overdracht van roerende of onroerende goederen die een product
genereren
Schulden
•

RSZ (bron: databanken LATG van de RSZ)

•

geregistreerde schulden in de kredietcentrale van de NBB (bron : NBB)

•

andere schulden waarvoor een beslaglegging werd uitgevoerd (bron: FOD Justitie via de
publieke beslagleggingen)
Juridische situatie
•

burgerlijke stand (bron : Rijksregister, bis nummer van het Rijksregister, register van
fiscale nummers, wachtregister, register van buitenlanders)

•

matrimonium register (LOCO)

•

samenstelling van de huishouding (bron : Rijksregister, bis nummer van het Rijksregister,
register van fiscale nummers, wachtregister, register van buitenlanders)

•

collectieve regeling van schulden

• bankroet, concordaat (Staatsblad, handelstribunaal), liquidatie
Rechtspersonen :
Voor de rechtspersonen zijn de gegevens equivalent aan die van de natuurlijke personen, pertinent :
Onroerend patrimonium (bronnen : balans NBB, Patrimoniale Documentatie, LOCO13)
•

waarde

• hypotheken (inclusief de onroerende beslagleggingen)
Roerend patrimonium
•

beroepspatrimonium (machines, enz...) (bronnen : balans NBB en aangiften voor aftrek
van investeringen)

•

omschrijving van de stock (waarde en inhoud) (bron: balans BNB)

•

voertuigen (bron : DIV)

•

boten en vliegtuigen (bron : FOD Mobiliteit)

•

aandelenportefeuille (bron: banken en verzekeringen) 14

•

geregistreerde roerende goederen (bron : Patrimoniale documentatie. Een bepaald gedeelte
is gekend op het niveau van de registratie)

• brevetten welke inkomsten kunnen genereren (bron: FOD Economie)
Schulden andere dan fiscale :
•

RSZ (bron: databanken LATG van de RSZ)

•

andere schulden waarvoor een beslaglegging werd uitgevoerd (bron: FOD Justitie via de
publieke beslagleggingen)
Juridische situatie

13
14

•

vorm

•

statuut (bankroet / concordaat)

•

protest ( bron : Patrimoniale Documentatie)

•

identiteit van de beheerders, geassocieerden (bronnen : Staatsblad, Patrimoniale
Documentatie)

Voor de geregistreerde pachten.
Op dit moment zijn de aandelen niet gekend maar in de toekomst zijn deze niet langer op drager dan wel op naam zijn. Een
databank zou dan dus bestaan.
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• Identiteit van de revisor commissarissen
Er bestaan een groot aantal gegevensbronnen, sommigen publiek (Staatsblad, KBO, NBB,...) andere
privé (Graydon, Belfirst, Infobase, EuroDB, Dun & Bradstreet, …). Deze bronnen moeten
geselecteerd worden in functie van hun nuttigheid, betrouwbaarheid, kosten,... Verschillende ratio’s
zouden direct door de FOD Financiën kunnen berekend worden zonder beroep te moeten doen op
externe bronnen.

Objectief 8 : Voorzien van bewarende maatregelen
Geen onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Essentieel :
Hypotheken
Patrimonium
Inhoudingen (er bestaan bewarende maatregelen die de terugbetaling van een belastingskrediet
kunnen blokkeren)
Ondernemingen hernomen als liquiditeitsonderneming (bron : comité anti-fraude)
Ondernemingen hernomen als actief in BTW carrousels (bron : databanken BBI)
De noodzakelijke gegevens(bronnen) zijn identiek aan deze geïdentificeerd voor objectieven 10 en 11.

Objectief 6 : Betere definitie van de risicoprofielen
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke en rechtspersonen (in de betekenis van de
definitie van de KBO).
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Natuurlijke personen :
Beroep, activiteit (bronnen : taxatiedienst, NACE codes, databank LATG van de RSZ)
Cumulatie van activiteiten en aanvullende activiteiten (bronnen: immatriculatie BTW, CTI),
interim arbeid (bron: men zou de debiteur van het inkomen moeten identificeren)
Verliezen van werk (bron: RSZ)
Echtscheidingen en feitelijke scheiding (bronnen: nationaal register en patrimoniale
documentatie)
Het bezit van mandaten van vennootschappen alsook de reden voor eventuele overdracht van
deze mandaten
Invorderingshistoriek (bronnen: ICPC en ORIO)
Geschillenhistoriek
Sociale bijlagen (bronnen: taxatiedienst en mutualiteiten)
Lijst van significante klanten (BTW listings)
Inschrijving van ondernemers (inschrijver effectief geregistreerd) (bron: DB registratie)
Rechtspersonen :
Activiteitensector (bron : NACE codes)
Lijst van significante klanten (BTW listings). Sommige ondernemingen werken met niet meer
dan één of twee belangrijke klanten. Als men weet dat deze klant(en) in moeilijkheden verkeren,
kan de onderneming als riskant beschouwd worden voor wat betreft invordering (probleem van
“cascade” bankroeten)
Invorderingshistoriek (bronnen: toepassing Juliette, ORIO, ICPC)
Geschillenhistoriek
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Historiek en aard van mandaten (betalend, gratis)
Ratio’s (zie de elementen van solvabiliteit in objectief 10)
Linken tussen rechtspersonen (ondernemingen) en natuurlijke personen (administratoren)
(bronnen: KBO, FOD Justitie via de griffie van het handelstribunaal)
Linken tussen ondernemingen die een groep vormen. Twee aspecten:
•

het aandeelhouderschap

•

de klanten (als één van de ondernemingen van de groep in moeilijkheden verkeerd, kan dit
problemen opleveren voor de groep in zijn geheel).
Leeftijd van de onderneming (alsook de vervaldatum) gelinkt aan gegevens over de mobiliteit van
het aandeelhouderschap en de mandatarissen (bronnen: KBO en handelsregister).
Nationaliteit van de onderneming (buitenlandse onderneming die geen patrimonium heeft in
België)
Registratie (onderneming effectief geregistreerd). Als een onderneming niet langer geregistreerd
is, kan dit een risico met zich meebrengen (belangrijke afname van haar zakencijfer en winsten).
Zo ook kan de registratie impact hebben op het niveau van taxatievoet (bron: DB registratie).
Betalingsdatum dividenden (bron : KBO)
Naast het risico gelinkt aan de persoon, bestaat er eveneens een risico gelinkt aan de schuld zelf :
Verjaring (datum)
Aard van de schuld (een schuld inzake bedrijfsvoorheffing is belangrijk in termen van risico)
Privilege geassocieerd met de schuld

Objectief 11 : Meer richten van de gerechtelijke procedures
Geen onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Elementen die reeds opgenomen werden voor objectief 6 (Betere definitie van het risicoprofiel) en 10
(beschikken over een betere kennis van de solvabiliteit). Voornamelijk :
Statuut (loontrekkende, zelfstandige, …)
Juridische situatie
Inkomens
Link Natuurlijke persoon / Rechtspersoon
Bedrag van de schuld
Invorderingshistoriek
Historiek fiscale geschillen
Registratie (effectief of doorhaling)

Objectief 7 : Definiëren van bijstandsprocedures
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Zie hiervoor het gedeelte mbt de bijstandsactiviteiten.

Opmerking betreffende de historieken:
Schulden en schuldvorderingen
•

het is voornamelijk de evolutie in de tijd die belangrijk is . Indicatoren zijn noodzakelijk
om elke significante stijging van schulden over een gegeven periode (3 of 6 maanden) te
ontdekken.

• Historiek over maximum 5 jaar voor de Directe Belastingen en de BTW
Solvabiliteit
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•

Voor de natuurlijke personen : huidige situatie plus een historiek van 5 jaar.

• Voor de rechtspersonen: historiek van 5 jaar.
Zoals voor de schulden en schuldvorderingen, is het belangrijk om over een globaal zicht op de
evolutie van het patrimonium en zijn samenstelling te beschikken in een invorderingsdossier.
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FOD Financiën – ICPC180B/Aut
FOD Financiën – ICPC180B/Aut
FOD Financiën – ICPC180B/Aut
FOD Financiën
FOD Financiën - ORIO
FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut
FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut
FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut
FOD Financiën - CTI (Rekening courant)
FOD Financiën - ICPC - beslissingen 439D
(AFER)
FOD Financiën

Geassimileerde taksen

Voorheffingen

Boetes

Gewichten en maten

Aangiften BTW

Bijkomstig BTW en DB

Hoofdzakelijk BTW en DB

Betwiste schulden

Belastingskredieten BTW

Belastingskredieten inkomensbelasting

Taksen getransfereerd van de entiteit
Patrimoniale Documentatie

Subject

Opmerkingen
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Voor elk type van belasting : volgende gegevens : inschrijvingsdatum, invorderbaarheidsdatum, datum van opeenvolgende spontane of geforceerde betalingen, indicatie van spontane of
geforceerde betalingen.

Patrimoniale Documentatie
LOCO

FOD Financiën – ICPC180B/Aut

Inkomensbelasting (Pers. bel., Venn. bel.,
Rechtspers. bel, Pers. bel. niet-inwoners,
Venn. bel. niet-inwoners)

Onroerend patrimonium : waarde en
hypotheken

Bron(nen)

Informatie
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15

10. Beschikken over een
betere kennis van de

9. Beschikken over een
globaal overzicht van de
fiscale schulden en
schuldvorderingen15

Objectief

Samenvatting:

Objectief

Informatie

Bron(nen)

solvabiliteit

Roerend Patrimonium
- voertuigen

DIV

- boten en vliegtuigen

FOD Mobiliteit

- aandelenportefeuille

Banken en Verzekeringen

- registreerde roerende goederen

Patrimoniale Documentatie

- brevetten

FOD Economie

- professioneel patrimonium (machines, …)

NBB – Balansen, FOD Financiën –
Aangiften voor aftrek van investeringen

- beschrijving van de stocks (waarde en
inhoud)

NBB – Balansen

Inkomsten
- beroepsinkomsten

Subject

Opmerkingen

FOD Financiën – Aangiften, RSZ – Databank
LATG, Kas voor jaarlijkse vakantie, Dienst
voor vaste uitgaven

- vervangingsinkomens

Mutualiteiten, organismen van de sociale
zekerheid, werkloosheid, (pre)pensioenen,
privé regimes

- huurinkomsten

Pachten geregistreerd in Rechtzekerheid

- kapitaal- of renteuitkeringen
(levensverzekeringen)
- kapitaal- of renteuitkeringen (pensioenen)
- Producten gegenereerd in het kader van een
overdracht van roerende of onroerende
goederen
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Objectief

8. Voorzien van
bezwarende maatregelen

Informatie

Bron(nen)

Schulden

RSZ – DB LATG
NBB – kredietcentrale
FOD Justitie – gepubliceerde schulden

Juridische situatie :
- burgerlijke stand
- matrimonium regime
- samenstelling van het huishouden
- collectieve regeling van schulden
- bankroet/concordaat
- vorm van de vennootschap
- statuut
- protest
- identiteit van de beheerders, geassocieerden
- identiteit van de revisor commissarissen

Gemeenten
Rijksregister
Bis nummer Rijksregister
Register fiscale nummers
Wachtregister
Register buitenlanders
LOCO
Staatsblad
Patrimoniale Documentatie
KruispuntBank Ondernemingen
Lijst bankroeten en concordaten
FOD Justitie – Handelstribunalen
Collectieve regeling van schulden

Financiële situatie

NBB
Infobase
Graydon
Belfirst
Dun & Bradstreet
EuroDB

Hypotheken

Patrimoniale Documentatie

Inhoudingen

FOD Financiën

Liquiditeitsvennootschappen

FOD Financiën – Comité anti-fraude

Vennootschappen actief in de BTW
Carrousels

FOD Financiën – DB BBI

Subject

Opmerkingen

+ idem objectieven 10 en 11
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Objectief
6. Betere definitie van de
risicoprofielen

Informatie

Bron(nen)

Activiteiten

FOD Financiën – Taxatiedienst
NACE Codes
RSZ – DB LATG
Immatriculaties BTW

Verlies van werk

RSZ

Echtscheidingen en feitelijke scheidingen

Rijksregister
Patrimoniale Documentatie

Bezit van mandaat van een ondernemingen

Infobase (niet direct, link moet gemaakt
worden)

Historiek van mandaten, aard en reden van
eventuele overdracht

Infobase (niet direct, link moet gemaakt
worden)

Invorderingshistoriek

FOD Financiën – Toepassing Juliette, ORIO,
ICPC - 180B/Aut

Geschillenhistoriek

FOD Financiën

Sociale bijdrage

FOD Financiën – Taxatiedienst

Klantenlijsten

BTW listings

Financiële ratio’s

Zie financiële bronnen objectief 10

Link tussen rechtspersonen en natuurlijke
personen (administratoren)

Infobase (niet direct, link moet gemaakt
worden)

Linken tussen ondernemingen
- aandeelhouderschap
- klanten

Zie financiële bronnen objectief 10
BTW listings

Leeftijd van de onderneming en vervaldatum

KBO
Handelsregister

Nationaliteit van de onderneming

KBO

Registratie van ondernemers

FOD Financiën – Registratie Commissie

Datum uitbetaling dividenden

KBO
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Verjaring van de schuld

FOD Financiën

Aard van de schuld

FOD Financiën

Privilege geassocieerd met de schuld

FOD Financiën

Statuut

Staatsblad
Patrimoniale Documentatie

Juridische situatie

Gemeenten
Rijksregister
Bis nummer Rijksregister
Register fiscale nummers
Wachtregister
Register buitenlanders
LOCO
Staatsblad
Patrimoniale Documentatie
KruispuntBank Ondernemingen
Lijst bankroeten en concordaten
FOD Justitie – Handelstribunalen
Collectieve regeling van schulden

Inkomens

FOD Financiën – Taxatiedienst
RSZ – DB LATG
Centrale dienst vaste uitgaven
Kas voor jaarlijkse vakantie

Link tussen rechtspersonen en natuurlijke
personen (administratoren)

Infobase (niet direct, link moet gemaakt
worden)

Invorderingshistoriek

FOD Financiën – Toepassing Juliette, ORIO,
ICPC - 180B/Aut

Historiek fiscale geschillen

FOD Financiën

Historiek administratieve geschillen

FOD Financiën

11. Beter kiezen van
gerechtelijke procedures
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3.6

Groepen gegevens Opmetingen en Waarderingen
Objectief 1 : Verbeteren van het mathematisch model om de benaderde venale
waarde te berekenen, om te dienen als selectietool
Voorafgaande opmerking :
We zullen grotendeels dezelfde gegevens terugvinden voor de 4 objectieven betreffende de
verbetering van de mathematische modellen. De grote groepen informatie die gemeenschappelijk zijn
aan deze 4 objectieven zijn:
de patrimoniale documentatie
urbanistieke gegevens
juridische gegevens
economische aspecten
de gegevens betreffende het huidige model.
Een groot deel van deze gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van de Patrimoniale Documentatie. De
urbanistieke gegevens en gegevens betreffende de ruimtelijke ordening bevinden zijn voornamelijk op
het niveau van de gemeenten en gewesten.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Patrimoniale Documentatie :
•

Verkoopsprijs

•

Hypotheek situatie van een goed

•

Contractuele voorwaarden van de verkoop

• Karakteristieken van het goed (oppervlakte, situatie, leeftijd,..)
Opmerking : een probleem situeert zich op het niveau van de betrouwbaarheid van de kadaster
gegevens, vooral voor de gebouwen van vóór 1940 (bvb bepaalde fysieke veranderingen
aangebracht aan het gebouw werden niet geregistreerd)
Urbanistieke gegevens (classificatie, affectatie, bestemming van het goed, …)
Juridische gegevens (dienstbaarheid, …)
Economische gegevens (uiterlijke voorwaarden aan goederen) : monetaire markt (interestvoeten,
buitenlandse kapitaalsstromen,...)
Gegevens over het huidige model en ondervonden problemen met als doel het model te
verbeteren

Objectief 2 : Verbeteren van het mathematisch model om de benaderde
huurwaarde te berekenen, om te dienen als selectietool
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Patrimoniale Documentatie :
•

Huurprijs in een vrije markt (zonder rekening te houden met de sociale markt)

•

Additionele lasten bij de huur

•

Contractuele voorwaarden in het huurcontract

• Karakteristieken van het goed (oppervlakte, situatie, leeftijd,..)
Urbanistieke gegevens (classificatie, affectatie, bestemming van het goed, …)
Juridische gegevens (dienstbaarheid, …)
Economische gegevens
Gegevens over het huidige model en ondervonden problemen met als doel het model te
verbeteren
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Objectief 3 : Verbeteren van het mathematisch model om de benaderde
huurwaarde te berekenen, om te dienen als selectietool
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Patrimoniale Documentatie :
•

Karakteristieken van het goed

•

Technische karakteristieken
Bijvoorbeeld, voor een sociaal logement zijn de constructiekosten hoger omwille van het
belang van bepaalde normen zoals de aanwezigheid van brandvrije deuren, ruimere
trapgangen,...)

•

Situatie van het terrein
Ondernemers passen hogere kosten toe bij de constructie van een gebouw in een zeer
residentiële gemeente. De kosten voor constructies in een stedelijk centrum zullen
eveneens hoger zijn omwille van de moeilijkheden van toegang tot de werf.
Urbanistieke gegevens (classificatie, affectatie, bestemming van het goed, …)
Juridische gegevens (dienstbaarheid, …)
Economische gegevens (in functie van de interestvoet: naarmate de vraag belangrijk is, verhogen
de constructiekosten)
Gegevens over het huidige model en ondervonden problemen met als doel het model te
verbeteren
BTW (de constructiewaarde kan opgemaakt worden in functie van de facturen)

Objectief 4 : Verbeteren van het mathematisch model voor de berekening van
het kadastraal inkomen
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
De noodzakelijke gegevens zijn identiek aan de gegevens geïdentificeerd voor de bepaling van de
huurwaarde.
Hoewel er een precisering vereist is betreffende de referentiebasis :
voor de prijs is de referentie het jaar 1975
voor de inschatting van de situatie (omgeving), wordt er verwezen naar de situatie van de
omgeving zoals deze bestond in 1980.
Opmerking : er moet voorzien worden dat de referentiebasis kan veranderen.

Objectief 5 : Betere kennis van de verschillende waarden van een goed
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Het gaat hier over alle gegevens(bronnen) die geïdentificeerd werden voor de voorgaande 4
objectieven.
De bovenstaande objectieven zijn van toepassing voor de bepaling van de verschillende waarden van
een onroerend goed. Voor de evaluatie van onroerende goederen (minder frequent en niet gebaseerd
op mathematische modellen), zal het noodzakelijk zijn toegang te voorzien tot de beursnoteringen.
Voor goederen zoals kunstwerken, collecties,... moet een beroep gedaan worden op privé experts.

Objectief 18 : Verbeteren van het mathematisch model voor de selectie van
controles (evaluaties)
De selectie zal gebaseerd worden op een typologie van goederen (woonst, industrieel, vrije tijd,..). een
normatieve prijs zal per type van goederen vastgelegd worden (met behulp van mathematische
modellen). De prijs vermeld in de acte zal vergeleken worden met deze normatieve prijs. Alle
goederen waarvan de prijs in de acte x % hoger of lager is dan de normatieve prijs, zullen
gecontroleerd worden. Om dit mathematisch selectiemodel te beheren, zou het interessant zijn te
weten waarom de prijs de prijs hoger of lager is.
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Schematisch kan dit als volgt voorgesteld worden :

Terrein

Bureau

Controles

Bureau

90%

Terrein

Controles

Ter herinnering, op een totaal aantal van 400.000 dossiers, zullen 10% onderzocht worden. Daarvan
zullen 85% van de controles op bureau gebeuren en 15% op het terrein.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Feedback van de evaluaties en controles
Alle informatie noodzakelijk voor de objectieven betreffende de bepaling van de verschillende
waarden
Type verkoop: openbare verkoop, verkoop gerealiseerd door overheidsdiensten,...

Objectief 6 : Betere selectie van de controles uit te voeren op het terrein
De principes voor de selectie zijn de volgende :
Als verschillende gevallen in een cluster gevonden worden (d.i. binnen een categorie precieze
types van goederen), zullen vast en zeker controles uitgevoerd worden op het terrein.
Extreme dossiers (dossiers die zich op het uiterste linkse of uiterste rechtse deel van de curve
bevinden) zullen gecontroleerd worden op het terrein.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Patrimoniale Documentatie
Aanvragen uitgaande van andere pijlers (voornamelijk Rechtszekerheid)
Indicatoren
Belastbare meerwaarde in andere pijlers
Belang van de erfenis (meer dan X duizend euro’s)
Personen die aangeven (historiek van interacties met de FOD, fraudes,...)
Professionele performantie van externe betrokkenen die informatie opleveren (landmeters,
architecten, notarissen)

Objectief 7 : Betere controle, betere analyse van de aangegeven gegevens
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Feedback van de gecontroleerde dossiers (de 10%)
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Feedback van de evaluatie van dossiers afkomstig van de “plage libre” (gebaseerd op de kennis
van de controleur)
Feedback van de geschillen
Unieke Fiscale Waarde
Feedback van de evaluaties gerealiseerd binnen het kader van de onzekere selectie

Objectief 20 : Verbeteren van de referentiedatabank
Voor de geconstrueerde gebouwen bestaat er databank 14 termen die uitgebreid zal worden naar 62
termen voor de woonsten en gebouwen met meerdere wooneenheden. Voor andere geconstrueerde
gebouwen zal een pertinent aantal gegevens gecollecteerd worden. Voor de andere goederen moet de
databank nog gecreëerd worden.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Karakteristieken / uitgevoerde wijzigingen op niveau van het goed (zoals bvb inrichting van de
zolder, installatie van centrale verwarming,...). Verschillende bronnen:
•

Patrimoniale Documentatie (up-to-date)

•

Regionale databanken van premies voor renovatie en rehabilitatie van een woonst

•

Gemeenteregisters (vergunningen voor wijzigingen, vergunning voor het plaatsen van een
container,...)

•

BTW (facturen van uitgevoerde werken)

•

Architecten (aangiften “as built”

•

NIS (enkel gegevens op macroniveau)

•

Eigenaar (aangifte 43)

•

Nationaal Geografisch Instituut

Objectief 18 : Betere selectie van de te controleren leveranciers van informatie
Er bestaan twee types van leveranciers van informatie :
de structurele leveranciers (architecten, notarissen, landmeters, gemeentelijke administraties)
de non-structurele leveranciers (makelaars, immobiliën agenten)
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Momenteel is een uniek risicoprofiel gedefinieerd voor de landmeters. Voor de selectie van dit profiel
zijn volgende gegevens vereist:
Vorm van de overgemaakte gegevens (zijn de topografische en cartografische normen en
administratieve regels gerespecteerd ?)
Historiek van de “fouten” van de landmeters in zijn relatie met de FOD Financiën
Aard van de activiteit van de landmeter (hoofd- of nevenactiviteit)
Type van het perceel of goed waarvoor de meting gebeurde (graad van complexiteit van de
opmeting)
Type van toestel of instrument gebruikt voor de opmeting
Frequentie van de interventies van de landmeter voor dossiers betreffende geschillen
Opmerking: de makelaars en immobiliënagentschappen, non-structurele gegevensleveranciers, zijn
vragende partij om partner te worden om op deze manier toegang te hebben tot informatie van de
FOD Financiën. Het kan dus opportuun zijn over een partnerschap te onderhandelen met deze
beroepen opdat de FOD Financiën in ruil zou kunnen beschikken over informatie van hun kant (bvb
betreffende de duurzaamheid van het goed).

Objectief 13 : Betere controle van de leveranciers van informatie
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Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Wat ook het type van leverancier is, de controle zal altijd uitgevoerd worden op de kwaliteit en de
juistheid van de opgeleverde informatie.
Betreffende de landmeters, de controles vereisen informatie op het niveau van:
administratieve regels (betreffende de voorwaarden mbt de vorm van de opgeleverde informatie)
de opmetingen (juistheid)
de evaluaties (venale en huurwaarde)
het effectieve besluit inzake geschillen mbt een incorrecte expertise

Objectief 9 : Stijging van de rentabiliteit van controles
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Operationele kosten
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Samenvatting:
Objectief

1. Verbeteren van het
mathematisch model om
de venale waarde te
bepalen

2. Verbeteren van het
mathematisch model om
de huurwaarde te
bepalen

3. Verbeteren van het
mathematisch model om
de constructiewaarde te
bepalen

4. Verbeteren van het

Informatie

Bron(nen)

Verkoopprijs

Patrimoniale Documentatie

Contractuele voorwaarden van de verkoop

Patrimoniale Documentatie

Karakteristieken van het goed

Patrimoniale Documentatie

Urbanistieke gegevens

Gemeenten en gewesten

Juridische gegevens

Patrimoniale Documentatie

Economische gegevens

Nationale Bank van België

Huidig model

FOD Financiën

Hypothecaire situatie van het goed

Patrimoniale Documentatie

Huurprijs + bijkomende lasten

Patrimoniale Documentatie

Contractuele voorwaarden

Patrimoniale Documentatie

Karakteristieken van het goed

Patrimoniale Documentatie

Urbanistieke gegevens

Gemeenten en gewesten

Juridische gegevens

Patrimoniale Documentatie

Economische gegevens

Nationale Bank van België

Huidig model

FOD Financiën

Karakteristieken van het goed

Patrimoniale Documentatie

Urbanistieke gegevens

Gemeenten en gewesten

Juridische gegevens

Patrimoniale Documentatie

Economische gegevens

Nationale Bank van België

Huidig model

FOD Financiën

BTW

FOD Financiën

Huurprijs + bijkomende lasten

Patrimoniale Documentatie
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

mathematisch model om
het kadastraal inkomen
te bepalen

Contractuele voorwaarden

Patrimoniale Documentatie

Karakteristieken van het goed

Patrimoniale Documentatie

Urbanistieke gegevens

Gemeenten en gewesten

Juridische gegevens

Patrimoniale Documentatie

Economische gegevens

Nationale Bank van België

Huidig model

FOD Financiën

18. Verbeteren van het
mathematisch model
voor de selectie van
controles (evaluatie)

7. Betere controle, betere
analyse van de
aangegeven gegevens

20. Verbeteren van de
referentiedatabank

Subject

Opmerkingen

(1) + (2) + (3) + (4)
Feedback van de controles en evaluaties

FOD Financiën

Type verkoop

Patrimoniale Documentatie

Feedback van de evaluatie van de 10%
gecontroleerde dossiers

FOD Financiën

Feedback van de evaluatie van
gecontroleerde dossiers binnen de “plage
libre”

FOD Financiën

Feedback van de evaluatie van
gecontroleerde dossiers binnen de onzekere
selectie

FOD Financiën

Feedback geschillen

FOD Financiën

Unieke fiscale waarde

FOD Financiën

Karakteristieken, veranderingen gedaan aan
het goed

Patrimoniale Documentatie

Premies voor renovatie en rehabilitatie van de
woonst

Gewesten

Vergunningen voor transformaties

Gemeenten

Vergunningen containers

Gemeenten
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Objectief

18. Betere selectie van
de te controleren
leveranciers van
informatie

13. Betere controle van
de leveranciers van
informatie

9. Verbeteren van de
rentabiliteit van
controles

Informatie

Bron(nen)

BTW

FOD Financiën

Karakteristieken, veranderingen gedaan aan
het goed

Architecten

Comfort van de woonst (macro niveau)

NIS

Vorm van de overgemaakte informatie

Patrimoniale Documentatie

Historiek van “fouten” door de landmeter

FOD Financiën

Aard van de activiteit van de landmeter

BTW (immatriculaties)

Type goed

Patrimoniale Documentatie

Gebruikte toestel of instrument

Landmeters

Frequentie van interventies door de
landmeter in geschillendossiers

FOD Financiën

Administratieve regels

FOD Financiën

Opmetingen

Patrimoniale Documentatie

Evaluaties

FOD Financiën

Effectieve besluiten in disputen

FOD Financiën

Operationele kosten

FOD Financiën
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3.7

Groepen gegevens Rechtszekerheid
Objectief 8 : Beter bepalen van de potentiële erfenisrechten
De bepaling van de potentiële erfenisrechten laat toe de gevallen te identificeren voor dewelke de
mogelijkheid bestaat erfenisrechten te recupereren. Het is vereist:
eerst de waarde van het actief en het passief van de overledene weder samen te stellen;
daarna rekening te houden met bepaalde elementen van de erfenis zoals de afstand van de
erfenis, het aantal en de kwaliteit van de erfgenamen.
Gegeven dat men geen taksen heeft onder een bepaald bedrag, in functie van het belastbaar bedrag en
het aantal geïdentificeerde erfgenamen, zal men bepalen of er al dan niet een taxatie zal plaatsvinden.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
ACTIEF
De gevaloriseerde goederen
De open rekening in België met het saldo op de dag van het overlijden plus de intresten. Deze
gegevens moeten gecommuniceerd worden door elke depothouder (Belgische banken,
wisselagenten, notariskantoren,...)
De bezittingen: effecten, koffers (inhoud + waarde). Deze gegevens moeten gecommuniceerd
worden door elke depothouder (Belgische banken, wisselagenten, notariskantoren,...)
Voertuigen. Deze gegevens moeten gecommuniceerd worden door het DIV.
De erfenis:
•

Afstand van erfenis gecommuniceerd door de griffie van het tribunaal

•

Aantal erfgenamen alsook hun kwaliteit (echtgenoot, kind,...). Deze gegevens komen voor
op de notariële akten opgemaakt door de notariskantoren of het Vredegerecht.

•

Huwelijkscontracten

•

Testamenten :
– Als het testament opgemaakt is via een notariële akte, staat het vermeld in het
centraal register van testamenten dat geconsulteerd zal worden door het
notariskantoor om de akte van algemene bekendheid op te maken.
– Als het testament opgemaakt is dmv een onderhandse akte, zal de inhoud pas
bekend zijn op het moment dat de houder deze te kennen geeft (maximum 30
jaar om de erfenisrechten te laten herkennen)
Meubelen. Deze gegevens moeten gecommuniceerd worden door de verzekeringsmaatschappijen.
Levensverzekeringen. Deze gegevens moeten gecommuniceerd worden door elke depothouder
(Belgische banken, verzekeringsmaatschappijen,...)
Het aantal aandelen in vennootschappen. Deze gegevens zijn beschikbaar in het Belgisch
Staatsblad of via notariële akten.
Het beroep van de overledene
PASSIEF
Fiscale en non-fiscale schulden beheerd door de FOD Financiën
Negatieve rekeningen : saldo’s. Gegevens afkomstig van alle depothouders (Banken,
kredietverzekeringen,...)
Consumptiekredieten die het onderwerp uitmaken van een wanbetaling. Gegevens die
beschikbaar zijn in de negatieve fiche van de Nationale Bank.

Objectief 9 : Bepalen van het risicoprofiel
Risicoprofielen moeten gecreëerd worden om de volgende aspecten te beheren :
het fiscaal risico betreffende de betrouwbaarheid van de erfenisaangifte
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het documentaire risico betreffende de betrouwbaarheid van de leverancier van informatie
(voornamelijk de notariskantoren)
Voor wat betreft het fiscaal risico, de risicoprofielen werden nog niet gecreëerd. De definitie is
gepland voor 2004-2005. Het zal gaan om een complex risicoprofiel waarvoor een geheel van criteria
moeten geïdentificeerd worden die toelaten zich ervan te verzekeren dat een persoon over een
patrimonium beschikt (zie profiel Private Banking).
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
De mutaties; voornamelijk aan- en verkopen van de laatste 3 jaar , de erfenissen
De inkomens van de voorafgaande jaren
De bancaire transacties. Voor verdachte gevallen kan het bankgeheim opgeheven worden.
Voor wat betreft het documentaire risico, zijn de risicoprofielen gelinkt aan de complexiteit van de
akte opgemaakt door het notariskantoor.
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
De akten: 125 verschillende types (verkoop, giften, …), 4 niveaus van moeilijkheid van
behandelen van de akte
De kwaliteit van de notariskantoren: per notariskantoor, per type akte, welk is het percentage van
de correct opgemaakte akten.
Toekenning aan een gewest : 95% van de akten zijn geregionaliseerd. In het kader van een gift,
het domicilie van de schenker bepaalt de regio aan de welke de registratierechten te betalen zijn.
In het kader van een mutatie akte wordt dit bepaald door de situatie van het goed.

Objectief 3 : Betere referenties voor de goederen en personen
Personen worden geïdentificeerd op basis van het rijksregisternummer.
De goederen kunnen geïdentificeerd worden op twee verschillende wijzen:
Op basis van de kadaster referenties : INS nummer van de gemeente, artikel van de kadaster
matrix en het ordenummer. Deze identificatie heeft als voordeel op een distincte manier zowel de
eigenaar van het terrein als de eigenaar van de constructie te identificeren. Zij beperkt zich wel tot
de goederen die zich bevinden op het grondniveau.
Op basis van het perceelplan : gemeente, sectie, perceel
Deze identificatienummers dekken het geheel van goederen verkocht door notariskantoren. Het
toevoegen van een controle karakter zou een pluspunt zijn.
In de toekomst zou elk onroerend goed een uniek beveiligd identificatienummer moeten hebben. Het
project UNIDENT definieert een identificatie structuur voor een onroerend goed op het Europese
niveau. De tijdsspanne is voorzien binnen ongeveer 5 jaar.
Het project UNISOURCE heeft tot doel een uniek nummer toe te kennen aan de akte. De akte is de
generator van gegevens (huwelijkscontracten, testamenten,...) en de link tussen personen en goederen
(verkoop, giften, uitwisseling, constitutie van erfpacht,...)
De mogelijke schematische voorstellen voor de relatie tussen een persoon en een goed zijn de
volgende :
Persoon – akte – goed (contractuele relatie)
Persoon – juridisch feit – goed (relatie voortvloeiend uit een juridisch feit, bvb verjaring,
overlijden van een eigenaar,...)
In de toekomst hoopt de FOD Financiën een wetswijziging te bekomen om de mutatie door het
overlijden van de eigenaar (erfenis) verplicht via een notariële akte te laten verlopen telkens het gaat
om een mutatie van een gebouw.
Het project UNISOURCE wil voornamelijk op een unieke referentie bereiken voor alle opgeslagen
informatie. Momenteel gebruikt elke dienst een verschillende referentie voor dezelfde informatie. Een
zelfde document heeft tot 3 verschillende, niet compatibele referenties.
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Samenvatting :
Objectief

Informatie

Bron(nen)

Subject

Opmerkingen

Gevaloriseerde gebouwen
Open rekeningen in België (saldo + intresten)

Alle depothouders (Belgische banken,
wisselagentschappen, notariskantoren,...)

Bezittingen (aandelen, koffers (inhoud +
waarde))

Alle depothouders (Belgische banken,
wisselagentschappen, notariskantoren,...)

Voertuigen

DIV

Erfenis :

8.Beter bepalen van de
potentiële erfenisrechten

•

Afstand van de erfenis

•

Erfgenamen (aantal + kwaliteit)

•

Huwelijkscontract

•

Testamenten

Griffies van het Tribunaal
Notariskantoren en Vredegerecht
Notariskantoor of houder van het testament

Meubelen

Verzekeringsmaatschappijen

Levensverzekeringen

Alle depothouders (Belgische banken,
Verzekeringsmaatschappijen,...)

Aandelen in vennootschappen (aantal)

Staatsblad of notariële akten

Beroep van de overledene

9. Bepalen van
risicoprofielen

Fiscale en non-fiscale schulden

FOD Financiën

Negatieve rekening (saldo)

Alle depothouders (Belgische banken,
Kredietverzekeringen,...)

Consumptiekredieten onderwerp van een
wanbetaling

Negatieve fiche van de NBB

Mutaties (aankoop, verkoop, erfenis,...)

Notariskantoren

Inkomens van de voorafgaande jaren
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Bancaire transacties (voor verdachte gevallen
kan het bankgeheim opgeheven worden)

Belgische Banken

Types akten
Kwaliteit van de notariskantoren
Toekenning van de akte aan een gewest
Rijksregister nummer (identificatie van een
natuurlijk persoon)
3. Betere referenties van
goederen en personen

INS nummer van de gemeente, artikel van de
kadaster matrix, ordenummer (kadaster
referentie) (identificatie van een goed)
Gemeente, sectie en perceel (perceelplan)
(identificatie van een goed)
Identificatie van het notariskantoor
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3.8

Groepen gegevens Non-fiscale Invordering
Voorafgaande opmerkingen :
De groepen gegevens voor Non-fiscale Invordering zijn grotendeels dezelfde als dewelke
geïdentificeerd werden voor de pijler Fiscale Invordering. Hierbij moet rekening gehouden worden
met volgende specifieke aspecten:
er bestaat een geautomatiseerde gegevensbron voor de alimentatiegelden, genaamd TP Alim ;
voor de penale boetes bestaat een elektronische file en een geautomatiseerd systeem wordt
momenteel ontwikkeld;
voor wat de andere schuldvorderingen betreft, bestaan geen elektronische gegevens. De input is
praktisch enkel op papier16 (manuele registers).
in tegenstelling tot Fiscale Invordering, heeft Non-fiscale Invordering geen toegang tot de
hypotheek gegevens

Objectief 3 : Betere kennis van de fiscale balans en de non-fiscale
schuldvorderingen
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
1. Fiscale schulden en schuldvorderingen
De schulden en schuldvorderingen moeten ingedeeld worden per type belasting. Voor de belastingen
en taksen moet een onderscheid gemaakt worden tussen hoofdzakelijk en bijkomstig. Voor de
betwiste schulden moet eveneens een onderscheid gemaakt worden.
Drie grote sectoren worden onderscheiden in de fiscaliteit:
BTW
Directe Belastingen (DB)
De verschillende taksen die getransfereerd werden naar de Patrimoniale documentatie naar de
entiteit Belasting en Invordering
Directe Belastingen omvatten :

16

•

Inkomensbelasting :
– Personenbelasting
– Vennootschapsbelastingen
– Rechtspersonenbelasting
– Personenbelasting niet-residenten
– Vennootschapsbelastingen niet-residenten

•

Geassimileerde taksen op de inkomensbelasting :
– Circulatietaksen
– Compenserende taksen accijnzen
– Boetes op circulatietaksen
– Belasting op de spelen en de weddenschappen
– Belasting op de inverkeersstelling
– Belasting op de automatische ontspanningstoestellen

•

Voorheffingen :
– Bedrijfsvoorheffing
– Onroerende voorheffing
– Roerende voorheffing

•

Boetes andere dan boetes op circulatietaksen

Behalve bepaalde elektronische files (Excel, Access) gebruikt in bepaalde lokale bureaus, maar niets gestandaardiseerd.
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• Gewichten en maten
DB en BTW worden ingedeeld in bijkomstig en hoofdzakelijk :
•

Bijkomstig BTW : boetes, interesten, uitgestelde interesten, kosten17

•

Bijkomstig DB : boetes, interesten, kosten

•

Hoofdzakelijk BTW : rechten

• Hoofdzakelijk DB: rechten, vermeerderingen
Voor de betwiste schulden moet eveneens een onderscheid gemaakt worden.
Voor de schuldvorderingen :
Belastingskredieten inzake BTW en inkomensbelasting
De taksen getransfereerd van entiteit II naar entiteit I omvatten :
•

Taks op de beursverrichtingen

•

Taks op verzekeringscontracten

•

Taks op winstgevende participaties

•

Taks op lange termijn sparen

•

Taks op levering van aandelen op drager

•

Taks op affichering

•

Taks op kasbonnen in eigendom van financiële intermediairen

• Taks op coördinatiecentra
De bronnen zijn :
ICPC voor het gedeelte DB (modellen 3, 180B ICPC) en 180B aut
ORIO voor de BTW alsook de BTW Rekening Courant op het niveau van CTI voor de BTW
belastingskredieten.
Belastingsschulden getransfereerd van de entiteit Patrimoniale Documentatie
2. Non-fiscale schuldvorderingen
Vorderingen Alimentatiegelden (bron: TP Alim)
Boetes en penale veroordelingen (bronnen : FOD Justitie, Staatsblad)
Andere schuldvorderingen (zoals, familiale bijlagen, arbeidsongevallenfonds, ONEM,...) (bron: er
bestaat momenteel geen geautomatiseerde bron, enkel manuele registers)
Voor de verschillende types belastingen zullen de volgende gegevens toelaten een betalingsprofiel op
te maken: datum inschrijving, datum van invorderbaarheid, datum van opeenvolgende spontane of
geforceerde betalingen, indicatie van spontane of geforceerde betaling,...

Objectief 2 : Betere kennis van de solvabiliteit
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Natuurlijke personen
Onroerend patrimonium (bronnen : Patrimoniale Documentatie, LOCO18)
Roerend patrimonium
•

voertuigen (bron : DIV)

•

boten en vliegtuigen (bron : FOD Mobiliteit)

•

aandelenportefeuille (bron: banken en verzekeringen) 19

17

Het gaat hier om invordering in het algemeen (bvb deurwaarderkosten)
Voor de geregistreerde pachten.
19
Op dit moment zijn de aandelen niet gekend maar in de toekomst zijn deze niet langer op drager dan wel op naam zijn. Een
databank zou dan dus bestaan.
18
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•

geregistreerde roerende goederen (bron : Patrimoniale documentatie. Een bepaald gedeelte
is gekend op het niveau van de registratie)

• brevetten welke inkomsten kunnen genereren (bron: FOD Economie)
Inkomsten
•

beroepsinkomsten (bronnen : aangiften, databanken LATG van de RSZ, de kas van
vakantiegelden, de centrale dienst voor vaste uitgaven)

•

vervangingsinkomsten (bronnen: de mutualiteiten, organismen van de sociale zekerheid,
werkloosheid, pensioenen, prepensioenen, inkomsten betaald in het kader van private
regimes aftrekbaar ten hoofde van professionele lasten)

•

huurinkomsten (bron: geregistreerde pachten in Rechtszekerheid)

•

kapitaal- of renteuitkeringen van individuele of collectieve levensverzekeringen

•

kapitaal- of renteuitkeringen van individuele of collectieve pensioensparen

•

gegevens over de overdracht van roerende of onroerende goederen die een product
genereren
Schulden
•

RSZ (bron: databanken LATG van de RSZ)

•

geregistreerde schulden in de kredietcentrale van de NBB (bron : NBB)

•

andere schulden waarvoor een beslaglegging werd uitgevoerd (bron: FOD Justitie via de
publieke beslagleggingen)
Juridische situatie
•

burgerlijke stand (bron : Rijksregister, bis nummer van het Rijksregister, register van
fiscale nummers, wachtregister, register van buitenlanders)

•

matrimonium register (LOCO)

•

samenstelling van de huishouding (bron : Rijksregister, bis nummer van het Rijksregister,
register van fiscale nummers, wachtregister, register van buitenlanders)

•

collectieve regeling van schulden

• bankroet, concordaat (Staatsblad, handelstribunaal)
Rechtspersonen :
Voor de rechtspersonen zijn de gegevens equivalent aan die van de natuurlijke personen, pertinent :
Onroerend patrimonium (bronnen : balans NBB, Patrimoniale Documentatie, LOCO20)
•

waarde

• hypotheken (inclusief de onroerende beslagleggingen)
Roerend patrimonium
•

beroepspatrimonium (machines, enz...) (bronnen : balans NBB en aangiften voor aftrek
van investeringen)

•

omschrijving van de stock (waarde en inhoud) (bron: balans BNB)

•

voertuigen (bron : DIV)

•

boten en vliegtuigen (bron : FOD Mobiliteit)

•

aandelenportefeuille (bron: banken en verzekeringen) 21

•

geregistreerde roerende goederen (bron : Patrimoniale documentatie. Een bepaald gedeelte
is gekend op het niveau van de registratie)

• brevetten welke inkomsten kunnen genereren (bron: FOD Economie)
Schulden andere dan fiscale :
•
20
21

RSZ (bron: databanken LATG van de RSZ)

Voor de geregistreerde pachten.
Op dit moment zijn de aandelen niet gekend maar in de toekomst zijn deze niet langer op drager dan wel op naam zijn. Een
databank zou dan dus bestaan.
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•

andere schulden waarvoor een beslaglegging werd uitgevoerd (bron: FOD Justitie via de
publieke beslagleggingen)
Juridische situatie
•

vorm

•

statuut (bankroet / concordaat)

•

protest ( bron : Patrimoniale Documentatie)

•

identiteit van de beheerders, geassocieerden (bronnen : Staatsblad, Patrimoniale
Documentatie)

• Identiteit van de revisor commissarissen
Er bestaan een groot aantal gegevensbronnen, sommigen publiek (Staatsblad, KBO, NBB,...) andere
privé (Graydon, Belfirst, Infobase, EuroDB, Dun & Bradstreet, …). Deze bronnen moeten
geselecteerd worden in functie van hun nuttigheid, betrouwbaarheid, kosten,... Verschillende ratio’s
zouden direct door de FOD Financiën kunnen berekend worden zonder beroep te moeten doen op
externe bronnen.

Objectief 1 : Betere kennis van de historiek van niet-betaling
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Invorderingshistoriek (bronnen: ICPC en ORIO)
Geschillenhistoriek

Objectief 5 : De meest geschikte invorderingsaanpak
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Alle gegevens(bronnen) geïdentificeerd voor de objectieven 1,2 en 2
Statuut (loontrekkende, zelfstandige) (bronnen : Taxatiedienst, Staatsblad, Patrimoniale
Documentatie, RSZ databank LATG)
Sociale bijlagen (bronnen : taxatiedienst en mutualiteiten)
Bedrag en aard van de schuldvordering
Type van privilege geassocieerd met de schuldvordering
Aanvaardbare limieten of drempels om tot invordering over te gaan (in termen van operationele
kosten voor de FOD Financiën)

Objectief 6 : Prioritisering van de te behandelen dossiers
Geïdentificeerde informatie(bronnen) :
Legale verjaring van de schuldvordering (datum)
Aard van de schuldvordering
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Samenvatting :
Objectief

3. Betere kennis van de
fiscale balans en de nonfiscale
schuldvorderingen22

2. Betere kennis van de
solvabiliteit
22

Informatie

Bron(nen)

Inkomensbelasting

FOD Financiën - ICPC - 180B/Aut

Geassimileerde taksen

FOD Financiën - ICPC - 180B/Aut

Voorheffingen

FOD Financiën - ICPC - 180B/Aut

Boetes andere dan op circulatietaksen

FOD Financiën - ICPC - 180B/Aut

Gewichten en maten

FOD Financiën

Aangifte BTW

FOD Financiën - ORIO

Bijkomstige gegevens BTW en DB

FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut

Hoofdzakelijke gegevens BTW en DB

FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut

Betwiste schulden

FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut

Belastingskredieten BTW

FOD Financiën - CTI (Rekening courant)

Belastingskredieten inkomen

FOD Financiën - ICPC - beslissingen 439D
(AFER)

Taksen getransfereerd van entiteit
Patrimoniale Documentatie

FOD Financiën

Vorderingen alimentatiegelden

FOD Financiën - TP Alim

Boetes en penale veroordelingen

FD Justitie - Staatsblad

Andere schuldvorderingen

Familiale bijlagen
Arbeidsongevallenfonds
ONEM
…

Onroerend patrimonium

Patrimoniale Documentatie
LOCO

Subject

Opmerkingen

Voor elk type van belasting : volgende gegevens : inschrijvingsdatum, invorderbaarheidsdatum, datum van opeenvolgende spontane of geforceerde betalingen, indicatie van spontane of
geforceerde betalingen.
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Objectief

Informatie

Bron(nen)

Roerend patrimonium
- voertuigen

DIV

- boten en vliegtuigen

FOD Mobiliteit

- aandelenportefeuilles

Banken en Verzekeringen

- geregistreerde roerende goederen

Patrimoniale Documentatie

- brevetten

FOD Economie

- professioneel patrimonium (machines, …)

NBB – Balansen, FOD Financiën – Aangifte
voor aftrekken van investeringen

- Omschrijving van de stocks (waarde en
inhoud)

NBB – Balansen

Inkomsten
- beroepsinkomsten

FOD Financiën – Aangiften, RSZ – Databank
LATG, Kas voor jaarlijkse vakantie, Dienst
voor vaste uitgaven
Mutualiteiten, organismen van de sociale
zekerheid, werkloosheid, (pre)pensioenen,
privé regimes
Pachten geregistreerd in Rechtzekerheid

- vervangingsinkomens

- huurinkomsten
- kapitaal- of renteuitkeringen
(levensverzekeringen)
- kapitaal- of renteuitkeringen (pensioenen)
- Producten gegenereerd in het kader van een
overdracht van roerende of onroerende
goederen
Schulden
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Objectief

11. Betere kennis van de
historiek van nietbetalingen
5. Beter aangepaste
invorderingsaanpak

Informatie

Bron(nen)

Juridische situatie :
- burgerlijke stand
- matrimonium regime
- samenstelling van het huishouden
- collectieve regeling van schulden
- bankroet/concordaat
- vorm van de vennootschap
- statuut
- protest
- identiteit van de beheerders, geassocieerden
- identiteit van de revisor commissarissen

Gemeenten
Rijksregister
Bis nummer Rijksregister
Register fiscale nummers
Wachtregister
Register buitenlanders
LOCO
Staatsblad
Patrimoniale Documentatie
KruispuntBank Ondernemingen
Lijst bankroeten en concordaten
FOD Justitie – Handelstribunalen
Collectieve regeling van schulden

Financiële situatie

NBB
Infobase
Graydon
Belfirst
Dun & Bradstreet
EuroDB

Invorderingshistoriek

FOD Financiën - ORIO en ICPC - 180B/Aut

Historiek geschillen

FOD Financiën - Workflow Contentieux

idem objectieven 1, 2 et 3

idem objectieven 1,2 en 3

Statuut

FOD Financiën – Taxatiedienst
Staatsblad
Patrimoniale Documentatie
RSZ – DB LATG

Sociale bijlagen

FOD Financiën – Taxatiedienst
Mutualiteiten

Bedrag en aard van de schuldvordering

FOD Financiën
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Objectief

6. Prioritisering van de
te behandelen dossiers

Informatie

Bron(nen)

Privilege geassocieerd met de
schuldvordering

FOD Financiën

Legale verjaring van de schuldvordering

FOD Financiën

Aard van de schuldvordering

FOD Financiën
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3.9

Groepen gegevens Bijstandsactiviteiten
De bijstandsproblematiek maakt deel uit van een specifieke methodologische aanpak op dit niveau
van het lastenboek architectuur, in die zin dat deze zich zowel baseert op de processen inzake
risicobeheer (alle bijstandsaspecten) als de processen inzake CRM (mbt dienstverlening). Naast de
elementen mbt bijstand ontwikkeld door de pijlers, heeft de aanpak tot doel alle objectieven en
categorieën van informatie van de twee aspecten (bijstand en dienstverlening) te integreren. Deze
beide aspecten werden afzonderlijk behandeld in de BPR Coperfin.
Vertrekkende vanuit de objectieven beschreven in de Result Chain voorgesteld in hoofdstuk 2, zijn de
groepen gegevens geïdentificeerd.

Objectief 8 : Betere kennis van de burger
De gegevens vereist voor het bereiken van dit objectief zijn :
De feedback over de gebruikte dienstverlening, bereikt via :
•

enquêtes om te bepalen hoeveel keer een dienstverlening werd aangewend

•

de historiek van de interacties tussen burger en administratie inclusief:
– de “to do” lijsten die preciseren wat een ambtenaar moet doen ;
– een systeem voor de analyse en opvolging van de “to do” en de tijdsspanne
waarbinnen deze taken gerealiseerd werden;
– a priori, een lijst van taken, tijdsspanne en frequenties alsook een typologie
van vragen en antwoorden
De feedback over de gebruikte communicatiekanalen, bereikt via :
•

enquêtes om te bepalen hoeveel keer een kanaal gebruikt werd voor een bepaalde
dienstverlening
Informatie over de burger (ter beschikking gesteld door de verschillende pijlers).

Objectief 9 : Beter richten van de noodzaak aan bijstand
De gegevens vereist voor het bereiken van dit objectief zijn :
De identificatie van de fiscale maatregelen die weinig of niet gebruikt worden op het niveau van
aangiften of officiële akten.
De nieuwe fiscale of non-fiscale maatregelen die bijstand zouden kunnen vereisen (op basis van
een pro-actieve attitude) voor bepaalde risico doelgroepen.
Vragen gesteld door de burger op basis van een gegeven typologie.
Het historiek van het aantal burgers betrokken bij een bepaald risico
De identificatie van de bijstandsprocedures gedefinieerd binnen de fiscale administratie en hun
gebruik (aantal belastingplichtigen die voordeel halen uit de bijstandsprocedure, categorie
waartoe ze behoren (gepensioneerde, werkloze,...) 23, ...)
Feedback van de ambtenaren van de FOD die deelnemen aan specifieke acties (bvb beurzen zoals
Batibouw,...) betreffende de verschillende fiscale thema’s die aan bod kwamen, het type vragen
dat door de burgers gesteld werd,...

Objectief 6 : Verbeteren van de efficiëntie van de dienstverlening en bijstand
De verbetering van de efficiëntie van de dienstverlening en de bijstand vereist een confrontatie van de
situatie vóór en na de in werking stelling van de acties tot verbetering. Dit objectief betreft enkel de
pijlers voor wie recurrente operaties bestaan.
De gegevens vereist voor het bereiken van dit objectief zijn :
Historiek van de resultaten van de dienstverlening per doelgroep en per segment (particulier,
onderneming)
23

Voor zover de identificatie van de burger mogelijk blijkt.
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Samenvatting :
Objectief

8. Betere kennis van de
burger

9. Beter richten van de
noodzaak tot bijstand

6. Verbeteren van de
efficiëntie van de
dienstverlening en
bijstand

Informatie

Bron(nen)

Feedback over de gebruikte diensten

Historiek van de interacties beheerd door de
operationele systemen

Feedback over de gebruikte kanalen

Historiek van de interacties beheerd door de
operationele systemen

Informatie over de burger

Andere pijlers

Fiscale maatregelen weinig of niet gebruikt

WF Contentieux
Aangiften
Akten

Nieuwe fiscale maatregelen

Documentatie van de maatregelen

Vragen gesteld door de burger

Historiek van de interacties beheerd door de
operationele systemen

Historiek van het aantal burgers betrokken bij
een bepaald risico

Resultaat DWH

De identificatie van de bijstandsprocedures
gedefinieerd binnen de fiscale administratie
en hun gebruik

Resultaat DWH

Feedback van de ambtenaren van de FOD die
deelnemen aan specifieke acties

Feedback

Historiek van de resultaten van de
dienstverlening per doelgroep en per segment
(particulier, onderneming)

Resultaat DWH
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3.10

Groepen gegevens Studiedienst
De Studiedienst heeft de behoefte geuit te beschikken over een aantal gegevens die eveneens
interessant zijn op het vlak van risico. Er moet nog een overleg plaatsvinden met de verschillende
lastenboeken van de geïntegreerde verwerking om te preciseren in hoeverre deze gegevens,
momenteel opgeleverd, direct zullen opgeleverd worden door de systemen van de geïntegreerde
verwerking aan de stafdiensten Studie en Documentatie.
De annex 1 van dit document omvat een beschrijving van de gewenste tabellen op het vlak Douane en
Accijnzen, Directe en Indirecte Belastingen.
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4.

Subjecten en beschrijving van subjecten

4.1

Introductie
Teneinde de architectuur van het Datawarehouse te verzekeren, zijn de verschillende groepen
informatie geanalyseerd om deze te hergroeperen in analyse subjecten. Deze verschillende subjecten
werden onderverdeeld in facetten en vervolgens klassen van informatie.
Het doel van dit hoofdstuk is om de omvang van de subjecten behandeld in de Datawarehouse
Risicoanalyse en –beheer omgeving te fixeren. De precieze lijst van de facetten alsook de modelering
worden beschreven in specifieke deliverables ontwikkeld gedurende de fase Gegevensarchitectuur.

4.2

Subject Diagram

Subjecten van de gegevens
van de operationele systemen

Subjecten van de gegevens risicoanalyse

A: Persoon

Z: Métadata
B: Patrimonium

C: Aangifte E: Marchandise
aspecten

F: Specifieke
behandeling
controle en
bijstand

G:
Invordering

T: Doelgroepen

R: Risico

U: Model
risico
reductie
Y: Referentieel

4.3

Beschrijving van de subjecten

4.3.1

A – Persoon
De gegevens die toelaten alle personen te identificeren (Belgische of buitenlandse nationaliteit,
natuurlijk of rechtspersoon, belastingplichtige, openbare ambten, derde, ...) alsook de gegevens die
een persoon beschrijven:
De gegevens specifiek aan een persoon maar die enkel van toepassing zijn op een natuurlijk
persoon.
De gegevens specifiek aan een persoon maar die enkel van toepassing zijn op een rechtspersoon.
De gegevens die legaal ondernemingen linken, in termen van filiaal, controlegroep, enz...
De gegevens die relaties tussen verschillende natuurlijke of rechtspersonen kwalificeren, zoals
bvb leden van een familie, leden van een vereniging,..
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De gegevens specifiek aan de personen (natuurlijk of rechtspersonen) die in naam van het FOD
ageren als publieke officier of gelijkaardig of die een intermediaire rol spelen in de fiscale
verplichtingen van de belastingplichtige
De gegevens specifiek aan de personen (natuurlijk of rechtspersonen), andere dan publiek
officieren of gelijkaardig of de intermediairen in de fiscale verplichtingen, die aan de bron liggen
van informatie van het FOD, zoals de werkgevers, de financiële instellingen of de andere FOD’s.
Het subject omvat eveneens :
De linken tussen klant en leverancier
De gegevens die een persoon in termen van fiscale klant omschrijven zoals:
•

Belastingsregime (historiek)

•

Vergunningen

•

Inbreuken

•

Certificaten

• Toestemmingen
Gegevens extern aan de FOD maar die toelaten de personen beter te identificeren, zoals bvb de
gegevens die de leden van een professionele vereniging identificeren. De structuur van het facet is
flexibel om toe te laten elementen van gegevens toe te voegen afhankelijk van de identificatie van
de persoon. Bijvoorbeeld, de persoon bevindt zich op een lijst van notarissen (de informatie
element is het externe gegeven) volgens de kamer van notarissen (externe bron).

4.3.2

B – Patrimonium
Alle gegevens die het actief en passief van een natuurlijk of rechtspersoon omschrijven, zoals :
de fiscale schulden ;
de non-fiscale schulden gekend door de FOD, zoals een hypotheek op een onroerend goed, een
banklening of andere schulden die mogelijk ingevorderd kunnen worden door non-fiscale
invordering;
de terreinen, gebouwen en andere onroerende goederen;
de roerende goederen die een tastbare waarde hebben intrinsiek aan een fysiek object, zoals de
meubelen van een woonst, kunstwerken, voertuigen of alle andere fysieke objecten waarvoor een
waarde geassocieerd wordt met het object;
de immateriële roerende goederen, zoals bvb de monetaire waarde maar eveneens intellectuele
rechten, auteursrechten en andere brevetten.
Het subject omvat eveneens de gegevens die de mutaties van roerende en onroerende goederen
beschrijven, al dan niet op basis van een notariële akte.
Gegevens extern aan de FOD maar die toelaten de goederen beter te identificeren. De structuur
van het facet is flexibel om toe te laten elementen van gegevens toe te voegen afhankelijk van de
identificatie van het goed.

4.3.3

C – Aspect aangifte
Alle gegevens van de verschillende fiscale aangiften gedaan door een natuurlijke of rechtspersoon,
zoals :
de gegevens specifiek aan de aangiften van inkomensbelasting door een natuurlijke of
rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangiften van BTW door een natuurlijke of rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangiften van erfenisrechten of mutatie door overlijden. De
overledene en de erfgenaam moeten eerst geïdentificeerd worden in het facet persoon.
de gegevens specifiek aan de aangiften van registratierechten door een natuurlijke of
rechtspersoon
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de gegevens specifiek aan de aangiften van import of export van een marchandise door een
natuurlijke of rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangiften van Taks op Beursverrichtingen door een natuurlijke of
rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangiften van Taks op Verzekeringscontracten door een natuurlijke
of rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangiften van diverse taksen door een natuurlijke of rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangifte van de berekening en of betaling van de bedrijfs-,
onroerende of roerende voorheffing door een natuurlijke of rechtspersoon
de gegevens specifiek aan de aangiften van voorafbetalingen door een natuurlijke of
rechtspersoon
Het subject omvat eveneens de gegevens om volgende aspecten te beschrijven :
De inschatting van het inkomen van de belastingplichtige, gebaseerd op bronnen andere dan de
aangifte.
De inschatting van de uitgaven van de belastingplichtige, gebaseerd op bronnen andere dan de
aangifte.
De historiek van de BTW Rekening Courant, inclusief de gewone en bijzondere rekeningen.

4.3.4

E – Marchandise
De gegevens die toelaten een marchandise te identificeren, beschrijven en categoriseren en die een
overzicht geven van de verplichtingen tegenover Douane en Accijnzen per marchandise.
Het subject omvat eveneens :
Een referentiebasis voor aspecten gelinkt aan het transport van een marchandise.
De gegevens specifiek aan de transactie van een marchandise. Een marchandise moet eerst
beschreven zijn in het facet Marchandise.
De geaggregeerde gegevens per marchandise over de historiek van de transacties en marchandise,
door een abstractie te maken van de individuele transactie.
Een referentiebasis voor de economische, politieke en technische details van een marchandise.
Een referentiebasis voor de inbreuken die zich kunnen voordoen voor een bepaalde marchandise.

4.3.5

F – Specifieke behandeling controle en bijstand
Dit subject hergroepeert alle gegevens die de acties inzake controle en bijstand tov een natuurlijke of
rechtspersoon beschrijven, zoals:
De gegevens mbt het voorstel tot selectie en de selectie van de te controleren operatoren.
De gegevens mbt de uitgevoerde controles van operatoren.
De gegevens die de klachten en aanklachten inzake irregulariteiten gecommuniceerd door o.a.
justitie beschrijven en opvolgen.
De gegevens mbt de bijstandsmaatregelen voorzien voor een persoon alsook de feedback
hierover.

4.3.6

G – Invordering
Het subject hergroepeert de gegevens die elke stap mbt invordering van een fiscaal of non-fiscaal
bedrag uitgevoerd door de FOD Financiën beschrijft, zoals:
De gegevens mbt het vereffeningsplan
De gegevens mbt de vereffening van een fiscale of non-fiscale schuld
De gegevens mbt de ontvangst
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De gegevens mbt dagvaardingen, aanmaningen, aangetekend schrijven en andere middelen
aangewend om over te kunnen gaan tot invordering.
De gegevens mbt het najagen, direct of indirect, van een schuld
De gegevens mbt de ontheffing en het afstand doen van de invordering van een fiscale schuld

4.3.7

R – Risico
Dit subject beschrijft de risico’s die geanalyseerd zullen worden door het gebruik van het
Datawarehouse.
De risico’s worden gecategoriseerd in :
Risico mbt zakencijfer
Risico mbt solvabiliteit
Thematiek risico
Risico mbt het respecteren van legale of reglementaire clausules
Sectorieel of professioneel risico
Risico mbt het gebruik van fraudemechanismen
Risico mbt betalingsgedrag

4.3.8

T – Doelgroep
Het subject hergroepeert de gegevens die toelaten op een precieze manier een deel van de bevolking te
beschrijven in functie van een specifieke vraag. Deze vraag is een bijstand-, controle- of
invorderingsprocedure.
Het subject omvat de criteria om het deel van de bevolking te reduceren om hieruit een voorstel tot
selectie of controlelijst af te leiden.
De selectiecriteria zijn gecategoriseerd volgens:
Particulieren
Ondernemingen (kleine, middelgrote en grote, inclusief de groepen van ondernemingen)
De activiteitssectoren
De operatoren betrokken bij import of export transacties
De leveranciers van informatie
De schuldenaars (voor de invordering)
De notariële akten
De goederen
De te controleren marchandise

4.3.9

U – Risico reductie model
Het subject hergroepeert de gegevens die de verschillende risico reductie modellen beschrijven. Deze
reductie kan zich voordoen op basis van een controlemodel, een bijstandsmodel of een
invorderingsmodel.

4.3.10

Y – referentieel
Het subject hergroepeert de referentiegegevens gebruikt door de verschillende andere subjecten. Het
referentieel is gecategoriseerd volgens:
Geografisch referentieel dat een lijst omvat van de landen, gemeenten, gewesten, enz...
Economisch referentieel dat de gegevens omvat mbt de economische situatie in relatie tot de
geografische gegevens
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De fiscale maatregelen: dit omvat een identificatie van de wetten en reglementen alsook de
initiatieven voor reductie van fiscale ontduiking.

4.3.11

Z – Meta data
Het subject Meta data hergroepeert alle gegevens die de gegevens van het Datawarehouse
omschrijven, zoals de karakteristieken van de gegevenselementen (lengte, toegelaten waarde, print
formaat, enz...) alsook de gegevens die het transport van de DWH gegevens van de bron naar de
bestemming beschrijven, voor de permanente en tijdelijke gegevens.
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Bijlage 1: Tabellen vereist door de Dienst Studie en Documentatie
G E A G G R E G E E R D E D A TA , per belastingsoort
gegevensdim ensie
subdim ensie

bestaande info

gew enste "key " info

gew enste info "drop dow n" form aat

m unteenheid

m unteenheid

eurocent

euro of cent

euro of cent

fiscale versus nt-fiscale ontvangs te n
(kasbas is)

totaal fisc aal inc l bo eten+ intresten
eigenlijke fiscale ontvangsten
boeten
nalatigheidsintresten
andere niet-fiscale ontv

totaal bedrag
niet
niet
niet steeds
totaal bedrag

totaal bedrag

totaal bedrag

totaal
totaal
totaal
totaal
totaal

periodiciteit en tim e-la g

periodiciteit voorlopige
tim e-lag voorlopige
periodiciteit definitiev e
tim e-lag definitieve

m aandelijks
1 à 2 w eken
m aandelijks
3 à 4 w eken

m aandelijks
2 dagen
m aandelijks
1 w eek

m aandelijks
2 dagen
m aandelijks
1 w eek

bruto-ontvangsten en terugbetalingen

(gew one) bruto-ontvan gsten
(gew one) terugbetalingen
uitzonderlijke bruto-ontvangsten
uizonderlijke terugbetalingen
netto-ontvangst

niet
enkel totaal m inerale oliën
totaal bedrag+ to elic hting
totaal bedrag+ to elic hting
totaal bedrag

totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

totaal
totaal
totaal
totaal
totaal

bedrag
bedrag per tarief (*)
bedrag
bedrag
bedrag

bedrag per tarief (*)
bedrag per tarief (*)
bedrag+ toelichtin g
bedrag+ toelichtin g
bedrag

spreiding aantal ontvangsten/dossiers bruto-ontvangsten
terugbetalingen

niet
niet

totale ontv. v ersus rijksm iddelen

ontv. voor rekening andere adm .
totale ontv angsten D & A
bestem d voor E U
bestem d voor S ociale Zekerheid
bestem d voor G ew .& G em eensch.
bestem d voor lokale overheid
rijksm iddelen

totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag per G & G
(pro m em orie)
totaal bedrag

inningskantoor

per G ew est (G em eenschap,… )
per directie
per kantoor

totaal bedrag
som s
som s

kenm erken belastingplichtige

fysieke persoon vs . rec hts persoon niet
statuut van de persoon
niet
activiteitssector
niet
grootte van de ondernem ing
niet

totaal
totaal
totaal
totaal

volum e-gegeven s
(voor zov er v an toe passing)

volum es m bt bruto-ontvangsten
volum es m bt terugbetalingen
volum es m bt netto-ontv angsten

onderw orpen hoeveelheid per tarief (*)
onderw orpen hoeveelheid per tarief (*)

beheer invorderin gen

openstaande vorderin gen
niet
ontheffingen
niet
verstuurde aans lag biljetten / uitnodigingen
niet
tot betaling

aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag

kasbasis v ersus transactiebasis

groepering bruto-ontvangs te n naa r m om ent van de onderliggende ec onom is che activiteit
groepering terugbetalingen naar m om ent van de onderliggende econom ische ac tiviteit
groepering bruto-ontvangs te n naa r m om ent vastgestelde rec hten
groepering terugbetalingen naar m om ent vastgestelde rechten
tim e-lag tu ssen registratie op kasbasis en registratie op transactiebasis

aantal, spreiding en
aantal, spreiding en
aantal, spreiding en
aantal, spreiding en
spreiding tim e-lag

totaal aantal + decielenverdeling e n s tand aardafw ijking van de
totaal aantal + decielenverdeling e n s tand aardafw ijking van de
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag per G & G
(pro m em orie)
totaal bedrag

totaal bedrag per adm
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag per fonds
totaal bedrag per G & G
(pm : totaal b edrag per G &G )
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

niet
niet
som s (hoevee lhe den afgeleid uit bedrag ontvangsten)

bedrag
bedrag
bedrag
bedrag

per
per
per
per

categorie/sector
categorie/sector
categorie/sector
categorie/sector

totaal
totaal
totaal
totaal

bedrag
bedrag
bedrag
bedrag

opm : G & G = G ew esten, G em eenschappen e.d.
(*) m et onderscheid naar tarief en belastinggrondslag w aar m ogelijk, zie tabblad q_D & A

M IC R O D A TA - D A TA P E R A A N S LA G JA A R
belastingsoort (inningsw ijze)
bestand

bestaande info

m ilieu- en energiebelasting

niet

ecotaks

gew enste "key " info

gew enste m icrodata
exhaus tief per G & G (**)(***)

(**) alternatief: s taa l getrok ken volgens specificaties S & D (S tudie & D ocum entatie), w aarbij de stalen gelinkt zijn aan de s talen getrok ken in h et kade r v an de ink om ensbelasting
(***) m om enteel niet prio ritair
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Directe belastingen
GEAGGREGEERDE DATA, per belastingsoort (of iningswijze)
gegevensdimensie
subdimensie

bestaande info

gewenste "key" info

gewenste info "drop down" formaat

munteenheid

munteenheid

1000 euro

euro of cent

euro of cent

fiscale versus nt-fiscale ontvangsten
(kasbasis)

totaal fiscaal incl boeten+intresten
eigenlijke fiscale ontvangsten
boeten
nalatigheidsintresten
andere niet-fiscale ontv

totaal bedrag
niet
niet
niet
niet

totaal bedrag

totaal bedrag

totaal bedrag
totaal bedrag per tarief (*)
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

periodiciteit voorlopige
time-lag voorlopige
periodiciteit definitieve
time-lag definitieve

niet
niet
maandelijks
2 à 3 weken

maandelijks
2 dagen
maandelijks
1 week

maandelijks
2 dagen
maandelijks
1 week

totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

totaal bedrag per tarief (*)
totaal bedrag per tarief (*)
totaal bedrag+toelichting
totaal bedrag+toelichting
totaal bedrag

periodiciteit en time-lag

bruto-ontvangsten en terugbetalingen (gewone) bruto-ontvangsten
(gewone) terugbetalingen
uitzonderlijke bruto-ontvangsten
uizonderlijke terugbetalingen
netto-ontvangst

enkel voorafbetalingen
niet
niet
niet
totaal bedrag

spreiding aantal ontvangsten/dossiers bruto-ontvangsten
terugbetalingen

niet
niet

totale ontv. versus rijksmiddelen

ontv. voor rekening andere adm.
totale ontvangsten Directe Belast.
bestemd voor EU
bestemd voor Sociale Zekerheid
bestemd voor Gew.&Gemeensch.
bestemd voor lokale overheid
rijksmiddelen

niet
totaal bedrag
(pro memorie)
totaal bedrag
totaal bedrag per G&G
niet
totaal bedrag

inningskantoor

per Gewest (Gemeenschap,…)
per directie
per kantoor

niet
niet
niet

totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

kenmerken belastingplichtige

fysieke persoon vs. rechtspersoon
statuut van de persoon
activiteitssector
grootte van de onderneming

gedeeltelijk (met vertraging)
niet
niet
niet

totaal bedrag per categorie/sector
totaal bedrag per categorie/sector
totaal bedrag per categorie/sector
totaal bedrag per categorie/sector

volume-gegevens
(voor zover van toepassing)

volumes mbt bruto-ontvangsten
volumes mbt terugbetalingen
volumes mbt netto-ontvangsten

niet
niet
niet

onderworpen hoeveelheid per tarief (*)
onderworpen hoeveelheid per tarief (*)

beheer invorderingen

openstaande vorderingen
niet
ontheffingen
gedeeltelijk
verstuurde aanslagbiljetten / uitnodigingen
niet
tot betaling

aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag

kasbasis versus transactiebasis

groepering bruto-ontvangsten naar moment van de onderliggende economische activiteit
groepering terugbetalingen naar moment van de onderliggende economische activiteit
groepering bruto-ontvangsten naar moment vastgestelde rechten
groepering terugbetalingen naar moment vastgestelde rechten
time-lag tussen registratie op kasbasis en registratie op transactiebasis

aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag
spreiding time-lag

totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de b
totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de b
totaal bedrag
totaal bedrag
(pro memorie)
totaal bedrag
totaal bedrag per G&G
totaal bedrag
totaal bedrag

totaal bedrag per adm
totaal bedrag
(pro memorie)
totaal bedrag per fonds
totaal bedrag per G&G
totaal bedrag per G&G
totaal bedrag

opm: G&G = Gewesten, Gemeenschappen e.d.
(*) met onderscheid naar tarief en belastinggrondslag waar mogelijk, zie tabblad q_WGB

belastingsoort (inningswijze)

bestand

bestaande info

personenbelasting (PB)

kohieren PB
microdata kohieren PB
repertorium niet ingekohierde PB
Complementaire info inkomens
Complementaire familiale geg.

IPCALART totalen
"IPCALART" totalen
IPCALART staal microdata
representatief staal per G&G
on-line toegang Belcotax
on-line toegang "Belcotax"
on-line toegang NPTP6
on-line toegang "NPTP6"

vennootschapsbelasting (Venb.)

microdata kohieren Venb.
VENPRIM staal microdata
Complementaire identificatie info on-line toegang NPTP6
microdata voorafbetalingen Venb. niet

gewenste algemene info gewenste microdata (exhaustief of
representatief staal)

on-line toegang "NPTP6"

"IPCALART" exhaustief microdata (**)
staal volgens specificaties S&D
staal "Belcotax" volgens specificaties S&D
staal "NPTP6" volgens specificaties S&D
"VENPRIM" exhaustief microdata (**)
staal "NPTP6" volgens specificaties S&D
staal per vervaldag volgens specificaties S&D

rechtspersonenbelasting

microdata kohieren rechtspers.bel. niet
Complementaire identificatie info niet

exhaustief per G&G (**)(***)
staal volgens specificaties S&D (***)

verkeersbelastingen

verkeersbelastingen fysieke pers. on-line toegang verkeersbel. on-line toegang verkeersbel.
staal volgens specificaties S&D
verkeersbelastingen andere pers. on-line toegang verkeersbel. on-line toegang verkeersbel.
staal volgens specificaties S&D

(**) alternatief: staal getrokken volgens specificaties S&D (Studie & Documentatie), waarbij de stalen gelinkt zijn per belastingsoort
(***) momenteel niet prioritair
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B TW R egistratie en D om einen
G EA G G RE G EE RD E DA TA, per belastingsoort (of iningsw ijze)
gegevensdim ensie
subdim ensie

bestaande info

gew enste "key" info

m unteenheid

m unteenheid

10 euro

euro of cent

euro of cent

fiscale versus nt-fiscale ontvangsten
(kasbasis)

totaal fiscaal incl boeten+intresten
eigenlijke fiscale ontvangsten
boeten
nalatigheidsintresten
andere niet-fiscale ontv

totaal bedrag
niet
enkel geregionaliseerde
niet
niet

totaal bedrag

totaal bedrag

totaal
totaal
totaal
totaal
totaal

periodiciteit en tim e-lag

periodiciteit voorlopige
tim e-lag voorlopige
periodiciteit definitieve
tim e-lag definitieve

m aandelijks
2 à 3 weken
m aandelijks
1 jaar plus 2 à 3 w eken

m aandelijks
2 dagen
m aandelijks
1 w eek

m aandelijks
2 dagen
m aandelijks
1 week

bruto-ontvangsten en terugbetalingen

(gewone) bruto-ontvangsten
(gewone) terugbetalingen
uitzonderlijke bruto-ontvangsten
uizonderlijke terugbetalingen
netto-ontvangst

enkel B TW , taksen en zegel
enkel B TW en totaal andere
niet
totaal bedrag
niet
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

totaal
totaal
totaal
totaal
totaal

spreiding aantal ontvangsten/dossiers bruto-ontvangsten
terugbetalingen

niet
niet

totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de b
totaal aantal + decielenverdeling en standaardafwijking van de b

totale ontv. versus rijksm iddelen

ontv. voor rekening andere adm .
totale ontvangsten D irecte Belast.
bestem d voor E U
bestem d voor S ociale Zekerheid
bestem d voor G ew .&G em eensch.
bestem d voor lokale overheid
rijksm iddelen

niet
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag per G & G
(pro m em orie)
totaal bedrag

inningskantoor

per G ewest (G em eenschap,… )
per directie
per kantoor

niet
niet
niet

totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag

kenm erken belastingplichtige

fysieke persoon vs. rechtspersoon
statuut van de persoon
activiteitssector
grootte van de ondernem ing

niet
niet
niet
niet

totaal
totaal
totaal
totaal

volum e-gegevens
(voor zover van toepassing)

volum es m bt bruto-ontvangsten
volum es m bt terugbetalingen
volum es m bt netto-ontvangsten

niet
niet
niet

onderworpen hoeveelheid per tarief (*)
onderworpen hoeveelheid per tarief (*)

beheer invorderingen

openstaande vorderingen
niet
ontheffingen
niet
verstuurde aanslagbiljetten / uitnodigingen
niet
tot betaling

aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag
aantal, spreiding en totaal bedrag

kasbasis versus transactiebasis

groepering bruto-ontvangsten naar m om ent van de onderliggende econom ische activiteit
groepering terugbetalingen naar m om ent van de onderliggende econom ische activiteit
groepering bruto-ontvangsten naar m om ent vastgestelde rechten
groepering terugbetalingen naar m om ent vastgestelde rechten
tim e-lag tussen registratie op kasbasis en registratie op transactiebasis

aantal, spreiding en
aantal, spreiding en
aantal, spreiding en
aantal, spreiding en
spreiding tim e-lag

totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag per G & G
(pro m em orie)
totaal bedrag

gew enste info "drop dow n" form aat

bedrag
bedrag per tarief (*)
bedrag
bedrag
bedrag

bedrag per tarief (*)
bedrag per tarief (*)
bedrag+toelichting
bedrag+toelichting
bedrag

totaal bedrag per adm
totaal bedrag
totaal bedrag
totaal bedrag per fonds
totaal bedrag per G &G
(pm : totaal bedrag per G & G )
totaal bedrag

bedrag
bedrag
bedrag
bedrag

per
per
per
per

categorie/sector
categorie/sector
categorie/sector
categorie/sector

totaal
totaal
totaal
totaal

opm : G & G = G ew esten, G em eenschappen e.d.
(*) m et onderscheid naar tarief en belastinggrondslag waar m ogelijk, zie tabblad q_B TW -R D

M IC RO DA TA - DA TA PE R A ANS LAG JAA R
belastingsoort (inningsw ijze)
bestand

bestaande info

pro m em orie

niet

pro m em orie
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bedrag
bedrag
bedrag
bedrag

Douane en accijnzen
Enige toelichting omtrent de aard van de hoeveelheidsstatistieken
In hoofdzaak komt het op het volgende neer: als het tarief verschillend is (en eventueel gelijk aan nul, zoals
bij een aantal accijnzen, bijzondere accijnzen en bijdragen op energie) zou het mogelijk moeten zijn een
statistiek te maken over de ontvangsten naar aanleiding van de toepassing van dat tarief over de belaste
hoeveelheden.
A. Minerale oliën
Gewone accijns, bijzondere accijns en bijdrage op de energie op gelode benzine: ontvangsten en belaste
hoeveelheden in (1.000) liter.
Idem voor ongelode benzine, liefst met het volgende onderscheid (want de tarieven zijn verschillend):
- hoogzwavelige ongelode benzine 90 en 95 octaan
- hoogzwavelige ongelode benzine 98 octaan en meer
- laagzwavelige ongelode benzine 90 en 95 octaan
- laagzwavelige ongelode benzine 98 octaan en meer
Kerosine gebruikt als motorbrandstof (accijns, bijzondere accijns, bijdrage energie)
Kerosine gebruikt voor industriële en commerciële toepassingen
Kerosine (lamppetroleum) gebruikt voor verwarmingsdoeleinden: geen accijns, wel bijdrage op energie
Gasolie gebruikt als motorbrandstof (diesel): accijns, bijzondere accijns, bijdrage op energie
Gasolie gebruikt als motorbrandstof en belast tegen verminderd tarief "openbaar vervoer"
Gasolie gebruikt voor industriële en commerciële toepassingen
Huisbrandolie: geen accijns, wel bijdrage energie en controleretributie
Zware stookolie: accijns en eventueel bijzondere accijns (hoeveelheden in (1.000) kg)
Vloeibaar petroleumgas: butaan, propaan (voor industriële en commerciële toepassingen: accijns, voor
verwarmingsdoeleinden: geen accijns, wel bijdrage op energie
Methaan voor industriële en commerciële toepassingen: accijns
Telkens hoeveelheden in (1.000) kg.
Aardgas (hoeveelheden liefst in MWh, eventueel in GJ, dit is om te rekenen): geen accijns, wel bijdrage op
energie.
Elektriciteit (hoeveelheden in MWh): geen accijns, wel bijdrage op energie.
B. Alcoholhoudende dranken
Bier: gewone accijns en bijzondere accijns: ontvangsten en belaste hoeveelheden in hectolitergraden Plato.

Wijn: bijzondere accijns en belaste hoeveelheden in hl, uitgesplitst naar niet-mousserende wijn en
mousserende wijn.
Afzonderlijke vermelding voor wijn tussen 1,2 en 8,5% vol (verschillend tarief)
Andere gegiste dranken dan wijn en bier (= wijn van andere vruchten dan druiven): idem als wijn.
Afzonderlijke vermelding voor andere gegiste dranken tussen 1,2 en 8,5% vol (verschillend tarief)
Tussenproducten (= alcoholische dranken, sterker dan wijn, maar minder sterk dan geestrijke dranken,
"aperitieven"): accijns en bijzondere accijns, telkens uitgesplitst naar mousserend of niet-mousserend en
met hoogstens 15% vol of met meer dan 15% vol., belaste hoeveelheden in hl.
Ethylalcohol: accijns en bijzondere accijns, belaste hoeveelheden in hl absolute alcohol.
C. Gefabriceerde tabak
Sigaren: accijns en eventueel bijzondere accijns: ontvangsten en aantal sigaren.
Cigarillo's: thans belast als sigaren, afzonderlijke vermelding (ontvangsten en aantal sigarillo's) indien
identificeerbaar
Rooktabak: accijns en bijzondere accijns en belaste hoeveelheden in kg.
Sigaretten: specifieke gewone accijns, specifieke bijzondere accijns, ad valorem gewone accijns en
eventueel ad valorem bijzondere accijns en aantal belaste sigaretten
D. Alcoholvrije dranken
Mineraal water en dergelijke: accijnsontvangsten en belaste hoeveelheden
Limonade: idem
Bier <= 0,5% vol: idem
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Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting
Enige toelichting omtrent de aard van de hoeveelheidsstatistieken
Verkeersbelasting
A. Personenauto's, auto's dubbel gebruik, minibussen
per PK-klasse:
B. "Bestelwagens" < 3,5 ton
C. Motorfietsen
D. Autobussen, autocars
E. "Vrachtwagens"
per klasse I tot X
F. Lichte aanhangwagens
tot 500 kg - meer dan 500 kg
G. Forfaitaire belasting
> 25 jaar
caravans, boottrailers
militaire voertuigen
Belastingverminderingen
ouderdom
havenomheining
wagenparken
Aanvullende verkeersbelasting
maximum 7 PK
8-13 PK
> 13 PK
Accijnscompenserende belasting
per PK-klasse:
Eurovignet
per emissieklasse en aantal assen
Belasting op inverkeerstelling
personenauto's
per tariefklasse (7 klassen) en per ouderdom
luchtvaartuigen
boten
Belasting op spelen en weddenschappen
Belasting aut. ontspanningstoestellen
per klasse (A tot E)
Belasting op werknemersparticipatie

Maandelijks en per
per Gewest
Gewest
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten

aantal voertuigen nat. pers/vennootsch.
aantal voertuigen
aantal voertuigen
aantal voertuigen

ontvangsten

aantal voertuigen

ontvangsten

aantal voertuigen

ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten

aantal voertuigen
aantal voertuigen
aantal voertuigen

uitgaven
uitgaven
uitgaven

aantal voertuigen
aantal voertuigen
aantal voertuigen

ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten

aantal voertuigen
aantal voertuigen
aantal voertuigen

ontvangsten

aantal voertuigen nat. pers/vennootsch.

ontvangsten

aantal voertuigen

ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten

aantal voertuigen
aantal vliegtuigen
aantal vaartuigen
aantal dossiers

ontvangsten
ontvangsten

aantal dossiers
aantal dossiers
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BTW en registratie
Enige toelichting omtrent de aard van de hoeveelheidsstatistieken
BTW
totalen van de vakken van de aangifte
idem, maar uitgesplitst per NACE-code 5 cijfers
bijzondere BTW-aangifte
Registratierechten
A. Verkoop onroerende goederen
Tarief 12,5%
Tarief 10% (Vlaams Gewest)
Tarief 6%
Tarief 5% (Vlaams Gewest)
Bescheiden woningen Brussel
Overige
B. Verhuring onroerende goederen
C. Inbreng in vennootschappen
Tarief 0,5%
Andere tarieven
D. Kapitaalsverhoging
E. Hypotheekvestiging
Tarief 1%
Tarief 0,5%
F. Openbare verkoop
G. Schenkingsrecht
Vlaams Gewest: totaal
Schenkingen onroerende goederen: totaal
Schenkingen onroerende goederen in rechte lijn
Schenkingen onr. gd.tussen broers en zussen
Schenkigen onr. gd. ts.ooms, tantes, neven, nichten
Schenkingen onroerende goederen ts anderen
Schenkingen roerende goederen: totaal
Tarief 3%
Tarief 7%
Schenkingen ondernemingen
Waals Gewest: totaal
Schenkingen rechte lijn
Schenkingen tussen broers en zussen
Schenkingen ts. ooms, tantes, …
Schenkingen ts. anderen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: totaal
Schenkingen rechte lijn
Schenkingen tussen broers en zussen
Schenkingen ts. ooms, tantes, …
Schenkingen ts. anderen
Schenkingen woningen in rechte lijn
Andere schenkingen (VZW's, overheden): per Gewest
H. Andere verrichtingen
Specifieke vaste rechten
Algemeen vast recht
Hypotheekrecht
Griffierechten
Successierechten
Successierechten Vlaams Gewest: totaal
Onroerende goederen rechte lijn
Roerende goederen rechte lijn
Successies tussen broers en zussen
Successies tussen anderen
Successierechten Waals Gewest: totaal
Successies rechte lijn
Successies ts.broers en zussen
Successies ts. ooms, tantes, …
Successies tussen anderen
Successies Brussels Hoofdstedelijk Gewest: totaal
Successies rechte lijn
Successies rechte lijn hoofdverblijfplaats
Successies ts.broers en zussen
Successies ts. ooms, tantes, …
Successies tussen anderen
Recht van overgang: per Gewest
Andere successies (VZW's, overheden) per Gewest
Taks tot vergoeding successierechten
Taks collectieve beleggingsinstellingen
Taks coördinatiecentra

maandelijks
bedragen
aantal aangiften
bedragen
aantal aangiften
bedragen
aantal aangiften
maandelijks en per Gewest
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten
ontvangsten

aantal aangiften
aantal aangiften
aantal aangiften
aantal aangiften
aantal aangiften
aantal aangiften
aantal aangiften

belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
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belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag

ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
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ontvangsten
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aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften
ontvangsten
aantal aangiften

belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag

Naam bestand: P101G Objectieven en Groepen van Informatie.doc
Datum afdruk: 2004-09-06 16:42

belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag
belastbare grondslag

Pagina 131 van 131

