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1. INLEIDING
1.1 MODELERING VAN GEGEVENS - CONCEPTEN
Deze paragraaf wil op een heel beknopte manier de voornaamste concepten die gebruikt werden om
de gegevens vorm te geven, definiëren en uitleggen. Zo worden de lectuur en de inhoud van de
modellen die u in dit document en alle bijhorende documenten vindt, een stuk eenvoudiger.
De modellen zijn uitgevoerd vanaf 3 modelleringelementen, namelijk:
o

subjecten

o

facetten

o

de klassen en hun associaties.
Deze modelleringelementen vormen een hiërarchie op drie niveaus. Op deze manier is een subject
een hergroepering van facetten, terwijl een facet zelf een hergroepering is van klassen.
Schematisch kan men dit zo samenvatten:

1.2 DEFINITIES
SUBJECT / FACET:
Een subject is een hergroepering van facetten die allen een subject trachten te omschrijven en die zich
kenmerken door een sterke affiniteit met het subject.
Een facet is een hergroepering van klassen die onderling en met het facet en subject een sterke
semantische affiniteit hebben.
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De subjecten, facetten en klassen vormen een hiërarchie op 3 niveaus: een subject bestaat uit facetten
en een facet bestaat uit klassen.
DATAMODEL
Per facet wordt een datamodel gerealiseerd.
Het datamodel laat toe de informatie per facet te structureren en de klassen en onderlinge associaties
te identificeren.
KLASSE
Een klasse hergroepeert alle objecten (persoon, concept, …) die gemeenschappelijke karakteristieken
en gedrag hebben
Voorbeeld 1: De klasse « factuur » hergroepeert de volgende objecten:
Factuur nr 1432
De factuur van Julien
De eerste factuur van de dag
Voorbeeld 2: De klasse « klant » hergroepeert de volgende objecten:
Jean Delarue
De broer van Jean Delarue
SUPER KLASSE / SUB-KLASSE
De klassen die gemeenschappelijke attributen en gedragingen hebben, kunnen gehergroepeerd
worden en behandeld worden als een aparte klasse: een superklasse. De specifieke attributen worden
hernomen in sub-klassen die de attributen erven van de superklasse.
Voorbeeld 1:
Persoon

Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

ATTRIBUUT
Het attribuut is een karakteristiek van een object. De objecten van een zelfde klasse worden
gekenmerkt door dezelfde attributen maar de waarden van deze attributen kunnen verschillend zijn.
Attributen zijn belangrijk aangezien ze toelaten:
het ene object van het andere te onderscheiden
de informatie die pertinent is voor een object te structureren
Voorbeeld : Attributen voor de klasse « factuur »:
nummer van de factuur
datum van de uitgifte van de factuur
datum van de betaling van de factuur
…
ASSOCIATIES
De associatie beschrijft de manier waarop een object in relatie bestaat met andere objecten van
dezelfde of andere klassen.
Er zijn twee types associaties:
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Dynamisch : beschrijft de activiteiten tussen objecten
Structureel: beschrijft de fysieke relatie tussen objecten
Voorbeelden :
Een klant doet een reservatie van een vlucht.
Reservatie
van een
vlucht

doet

Klant

Een computer heeft een muis.
Computer

heeft

Muis

RECURSIEVE ASSOCIATIES
Relatie tussen objecten van dezelfde klasse.
Voorbeelden :
Een werknemer superviseert geen of meerdere werknemers.
Een werknemer kan gesuperviseerd worden door een werknemer.
Werknemer
gesuperviseerde *

Supervisor
0..1
superviseert

MULTIPLICITETEN
Toont het aantal objecten dat geassocieerd kan worden met een object van een andere entiteit.
Conventies:
1 : één enkel
0,1 : nul of één
0..*: nul of meerdere
1..* : één of meerdere
Voorbeelden :
Een klant tekent één of meerdere contracten.
Een contract wordt getekend door één enkele klant.

Client
Klant

tekent

1

1..*
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2. LOGISCH MODEL – GLOBAAL NIVEAU SUBJECT PERSOON
– BESCHRIJVING VAN HET SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de subjectfacetten en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject “Persoon”.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

2.0

Als pre-validatie

DJA

19/04/2004

2.1

Integratie opmerking pre-validatie

LDM,DJA

22/04/2004

Voor validatie Uitgebreide
Stuurgroep
2.2

Integratie opmerking Uitgebreide
Stuurgroep

LDM

28/04/2004

2.3

Gevalideerde versie

LDM, DBO

30/04/2004
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2.1

DEFINITIE VAN HET SUBJECT
Alle gegevens gericht op de natuurlijke of rechtspersoon

2.2 INHOUD VAN HET SUBJECT
Sujet: A Personne
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: 09/04/2004

A07 Lien Fournisseurs-C lients
A04 Regroupement de personnes
A01 Personne

A06 Client fiscal

A03 Personne morale

2.2.1

A02 Personne physique

A08 Descriptif externe

FACET A01 PERSOON
De gegevens die het toelaten om iedere persoon te identificeren (Belg, buitenlander, natuurlijke of
rechtspersoon, publiek ambtenaar, tussenpersoon of externe betrokkene) alsook de gegevens die
gemeenschappelijk zijn voor iedereen.
Principale klassen:
•

Persoon

•

Externe identificatie

•

Adres

•

Domein van activiteit
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2.2.2

FACET A02 NATUURLIJKE PERSOON
De specifieke gegevens voor een persoon die enkel van toepassing zijn op een natuurlijke persoon
(menselijk). Een natuurlijke persoon moet eerst beschreven worden in het facet “persoon”.
Voornaamste klassen:

2.2.3

•

Natuurlijke persoon

•

Huwelijkscontract

FACET A03 RECHTSPERSOON
De specifieke gegevens voor een persoon die enkel van toepassing zijn op eender welke rechtspersoon
(privé, publiek, Belgisch of buitenlands). Een rechtspersoon moet eerst beschreven worden in het facet
“persoon”.
Voornaamste klassen:

2.2.4

•

Rechtspersoon van privé-recht

•

Rechtspersoon van publiek recht

FACAT A04 HERGROEPERING VAN PERSONEN
De gegevens betreffende ondernemingsgroepen en hun tijdelijke en werkelijke verenigingen. De leden
van een vereniging moeten eerst beschreven worden in het facet “persoon” alsook de rechtspersonen die
deel uitmaken van een ondernemingsgroep.
Voornaamste klassen:
•

Ondernemingsgroepen

•

Vereniging

Voornaamste associaties:
•

2.2.5

Verbintenis tussen de ondernemingsgroep, de vereniging en de klasse persoon (facet A01 Persoon)

FACET A06 FISCALE CLIENT
Gegevens die betrekking hebben op fiscale vergunningen die verleend zijn aan een persoon (natuurlijk of
rechtspersoon), op inbreuken betreffende personen of certificaten.
Voornaamste klassen:
•

Fiscale vergunning

•

Sanctie

•

Certificaten

Voornaamste associaties:
•

2.2.6

Link tussen de fiscale vergunning, de strafmaatregel/sanctie, het certificaat en de klasse persoon
(facet A01 Persoon)

FACET A07 LINK LEVERANCIERS - CLIËNTEN
Commerciële link die de cliënt met zijn leveranciers verenigt en vice versa. Deze wordt onder andere
gebruikt om een potentieel aan opeenvolgende faillissementen te identificeren. De identificaties cliënten leveranciers zijn vooral belangrijk voor KMO’s en Grote Ondernemingen.
Voornaamste klassen:
•

Link leverancier - cliënt

Voornaamste associaties:
•

Link tussen de lijst leverancier - cliënten en de klasse persoon (facet A01 Persoon)
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2.2.7

FACET A08 EXTERNE BESCHRIJVING
Nauwkeurige gegevens afkomstig van buiten het FOD en ze laten toe om de personen van de doelgroep
beter te identificeren, zoals de gegevens die de leden identificeren van een professionele vereniging. De
structuur van het facet is flexibel zodat het mogelijk is om gegevenselementen toe te voegen die horen bij
de identificatie van een persoon.
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3. LOGISCH MODEL – NIVEAU GLOBAAL SUBJECT
PATRIMONIUM – BESCHRIJVING VAN HET SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de facetten van het subject en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject Patrimonium.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

0.1

Eerste Ontwerp – Subject
Patrimonium

PBE

09/03/2004

0.2

Veranderingen aangebracht na de
workshop van 17 maart 2004

PBE

18/03/2004

1.0

Veranderingen aangebracht na de
workshop van 19 maart 2004.

PBE

31/03/2004

1.1

Gevalideerde versie door
Dominique Boisclair

PBE

16/04/2004

2.1 (Prevalidatie
uitgebreide
Bestuurscomité)

Versie met integratie van de
opmerkingen/toelichtingen die
gemaakt werden tijdens de
prevalidatieworkshop.

PBE

26/04/2004

2.2

Integratie opmerking uitgebreid
Bestuurscomité

LDM

28/04/2004

2.3

Gevalideerde versie

LDM, DBO

30/04/2004

3.1 DEFINITIE VAN HET SUBJECT
Alle noodzakelijke gegevens om het actief, het passief en het patrimonium van een persoon vast te
stellen. Per definitie is het patrimonium het geheel van vermogen en schulden van een natuurlijke of
rechtspersoon.
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3.2 INHOUD VAN HET SUBJECT

3.2.1

FACET B01 GOEDEREN/PATRIMONIUM
Voornaamste klassen:
•

Goederen

•

Houder van rechten

•

Roerende goederen

•

Historiek houders van rechten

•

Historiek waardering van een goed

•

Samenstelling van een goed

Voornaamste associaties:

3.2.2

FACET B02 ONROERENDE GOEDEREN
Gegevens die een terrein, een gebouw of ieder ander onroerend goed beschrijven, de verschillende
waarden inbegrepen.
Voornaamste klassen:
•

Onroerende goederen

•

Stedenbouwkunde
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•

Erfdienstbaarheid

Voornaamste associaties:

3.2.3

FACET B03 MATERIËLE ROERENDE GOEDEREN
Gegevens die de roerende goederen beschrijven, met uitzondering van de financiële goederen, zoals
meubelen, auto’s, boten maar ook de verzameling postzegels, schilderijen en andere kunstwerken.
Voornaamste klassen:
•

Materiële roerende goederen

•

Voertuig

•

Boot/Schip

•

Vliegtuig/Luchtvaartuig

•

Geregistreerde roerende goederen

Voornaamste associaties:

3.2.4

FACET B04 IMMATERIËLE ROERENDE GOEDEREN
Gegevens die de immateriële goederen beschrijft, zoals de geldwaarden, de intellectuele rechten,
auteursrechten, octrooien, enz.
Voornaamste klassen:
•

Immateriële Roerende Goederen

•

Schuldvordering/ Fiscale Schuld

•

Inschrijving in de boekhouding

•

Financieel product met risico

•

Verzekering

•

Voorschot

•

Fonds in consignatie

•

Octrooi

•

Auteursrecht

•

Oppositie op effecten

•

Schuldvordering/ Niet-fiscale schuld

•

Schuldvordering/ Fiscale schuld

Voornaamste vereniging:

3.2.5

FACET B05 MUTATIE
Gegevens die de mutaties van roerende of onroerende goederen beschrijven, al dan niet door een
notariële akte. De mutaties laten toe de veranderingen van eigenaars op te volgen van een goed in die zin
dat ze een hergroepering zijn van de verklarende aktes (contract) en de overdrachtsaktes (wet, feit) tussen
levende personen en in geval van overlijden.
De mutaties kunnen als volgt gedefinieerd worden: “ieder feit (bv: overlijden, verjaringstermijn, enz) of
akte dat de eigendom (gebruik van het goed) of het vruchtgebruik (bv: leasing) van een goed van een
persoon (natuurlijk of rechtspersoon) of een groep personen, overdraagt naar een andere persoon
(natuurlijk of rechtspersoon), naar een andere groep personen of naar een ander goed (bv: sommige
dienstbaarheden)”. De volgende aspecten zijn ook gedekt: het vruchtgebruik, het naakte eigendom, het
gebruik van een goed, de oppervlakte, erfpacht, enz. Op het gebied van onroerende goederen resulteren
de mutaties in voor echt verklaarde aktes.
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Voornaamste klassen:
•

Mutatie

•

Feit

•

Onderhandse akte

•

Authentieke akte (uitvoerbare titel zonder een vonnis te moeten doorlopen in tegenstelling tot
onderhandse aktes)

•

Inschrijving

•

Hypotheekinschrijving

•

Inbeslagneming/Bevelschrift

•

Opheffing (Schrapping)

Voornaamste associaties:

3.2.6

FACET B06 EXTERNE BESCHRIJVING
Nauwkeurige gegevens afkomstig van buiten het FOD die het mogelijk maken om een goed beter te
beschrijven, zoals de gegevens afkomstig van een gemeente. De structuur van het facet is flexibel zodat
het mogelijk is om gemakkelijk gegevenselementen toe te voegen die horen bij de identificator van het
goed.
Voornaamste klassen:
•

Beschrijvende elementen

•

Woordenboek van de Beschrijvende Elementen

•

Historiek van de waarden

•

Code 62 termijnen

•

Soort goed

Voornaamste associaties:
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4. LOGISCH MODEL - GLOBAAL NIVEAU SUBJECT C ASPECT AANGIFTE - BESCHRIJVING VAN HET SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de facetten van het subject en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject Aspect aangifte.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

0.1

Eerste ontwerp – Subject Aangifte

LDM

11/03/2004

2.0

Integratie opmerkingen DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Integratie opmerking pre-validatie

LDM

26/04/2004

Voor validatie Uitgebreide
Stuurgroep
2.2

Integratie opmerking Uitgebreide
Stuurgroep

LDM

28/04/2004

2.3

Gevalideerde versie

LDM,DBO

30/04/2004

4.1 DEFINITIE VAN HET SUBJECT
Alle gegevens van de verschillende fiscale aangiften gedaan door een natuurlijk of rechtspersoon.
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4.2 INHOUD VAN HET SUBJECT
Sujet: C Aspect Aangifte
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 25/04/2004

C12 BTW Rekening Courant

C02 Belasting op Toegevoegde Waarde

C01 Inkomensbelasting

Sujet: B Patrimonium

C09 Voorheffing
B04 Roerende Immateriële Goederen

C03 Successierechten

Sujet: A Persoon
Sujet: B Patrimonium

C10 Voorafbetaling
A01 Persoon
C04 Registratierechten

B01 Goed
C11 Gekend inkomen en uitgave

C06 Taks op Beursverrichtingen

C07 Taks op Verzekeringscontracten

C08 Andere Taksen

Sujet: E Marchandise

C13 Aangifte Modificatie Kadaster

E02 Aangifte Marchandise

4.2.1

C05 Douane en Accijnzen

FACET INKOMENSBELASTING
De gegevens specifiek aan de aangiften van de verschillende types inkomensbelasting door een
natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon). De Inkomensbelasting omvat
volgende belastingen: Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, Rechtspersonenbelasting,
Personenbelasting Niet-inwoners en Vennootschapsbelasting Niet-inwoners.
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende types aangiften binnen de
Inkomensbelasting te identificeren. Vb. Personenbelasting
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren. Vb. Opzeggingsvergoedingen
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Vb. Aangifte Nr. 99999. Ontvangen op 31/07/2003
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een
waarde toegekend. Vb. 2000
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4.2.2

FACET BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE
De gegevens specifiek aan de BTW aangiften1 door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in
het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende types aangiften en annexen ivm de
Belasting op Toegevoegde Waarde te identificeren. Vb. Gewone BTW aangifte
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren. Vb. Aftrekbare BTW
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de BTW plichtige.
Vb. Aangifte Nr. 99999. Ontvangen op 31/07/2003
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de BTW plichtige.
Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een waarde
toegekend. Vb. 20.000

4.2.3

FACET AANGIFTE SUCCESSIERECHTEN
De gegevens specifiek aan de aangiften van successierechten2 of rechten van overgang bij
overlijden3. De erfgena(a)m(en) en de erflater zijn eerder gedefinieerd in het facet Persoon.
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe het type aangifte Successierechten te identificeren. Vb.
Successierechten
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren. Vb. Kwitantie voor rechten betaald in het buitenland
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één of meerdere
erfgenamen. Vb. Aangifte Nr. 99999. Ontvangen op 31/07/2003
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één of meerdere
erfgenamen. Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een
waarde toegekend. Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt
een waarde toegekend. Vb. 10.000

4.2.4

FACET AANGIFTE REGISTRATIERECHTEN
De gegevens specifiek aan de aangiften van Registratierechten4 door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe het type aangifte Registratierechten te identificeren. Vb.
Registratierechten

1

Belasting op Toegevoegde Waarde = Omzetbelasting. Eveneens aan BTW onderworpen:
• Leveringen van goederen en de diensten onder bezwarende titel
• Invoer van goederen
• Intracommunautaire verwervingen van goederen
2
Recht van successie: op de waarde, na aftrekking van de schulden, van al wat uit de nalatenschap van een
Rijksinwoner wordt verkregen. Voor een Rijksinwoner wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn
overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn patrimonium heeft gevestigd.
3
Recht van overgang bij overlijden op de waarde der onroerende goederen gelegen in België verkregen uit de
nalatenschap van iemand die geen Rijksinwoner is.
4
Registratie is een formaliteit bestaande in het afschrijven, ontleden of vermelden van een akte of van een
geschrift, door de ontvanger der registratie in een hiertoe bestemd register of op elke andere informatiedrager
bepaald door de Koning. Deze formaliteit geeft aanleiding tot heffing van een belasting genaamd registratierecht.
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Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren. Vb. Prijs
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Vb. Aangifte Nr. 99999. Ontvangen op 31/07/2003
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een
waarde toegekend. Vb. 100.000

4.2.5

FACET AANGIFTE DOUANE EN ACCIJNZEN
De gegevens specifiek aan de aangiften van Douane en Accijnzen (vb. import, export, transit,
vervoer,...) van een goed (gedefinieerd in het facet Goed) door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende types aangifte Douane en Accijnzen te
identificeren. Vb. Enig Document
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren. Vb. Valuta en Totaal Gefactureerd Bedrag
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Vb. Aangifte Nr. 99999. Ontvangen op 31/07/2003
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een
waarde toegekend. Vb. 1000
Betrokkene aangifte: Associatieklasse die de verschillende functies bevat die een persoon kan
aannemen in het kader van een aangifte. Vb. Aangever: Mr. XYZ
Voornaamste associaties
Aangifte Goed: De elementen die opgenomen worden voor de aangiften Douane en Accijnzen
blijft beperkt tot de globale elementen van een aangifte. Voor detailgegevens wordt verwezen
naar Subject E Goed.

4.2.6

FACET TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN
De gegevens specifiek aan de aangiften van de Taks op Beursverrichtingen5 door een natuurlijk of
rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe het type aangifte Taks op Beursverrichtingen te
identificeren.
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren.
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon. Voor
elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een waarde toegekend.

5

•
•
•
•

Onderworpen aan Taks op Beursverrichtingen:

elke verkoop, elke aankoop en, meer algemeen, elke afstand en elke verwerving onder bezwarende titel;
elke afgifte aan de inschrijver gedaan tengevolge van een beroep op het publiek door een openbare uitgifte,
tentoonlegging, aanbod of verkoop;
elke inkoop van eigen aandelen, door een beleggingsvennootschap, indien de verrichting slaat op
kapitalisatieaandelen;
de omzettingen van rechten van deelneming binnen een zelfde beleggingsvennootschap, verwezenlijkt door
een zelfde persoon, binnen een zelfde compartiment, wanneer zij een wijziging van de toekenningswijze
van de netto-opbrengst van deze rechten ten gevolge hebben.
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4.2.7

FACET TAKS OP VERZEKERINGSCONTRACTEN
De gegevens specifiek aan de aangiften van de Taks op Verzekeringscontracten6 door een natuurlijk
of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe het type aangifte Taks op Verzekeringcontracten te
identificeren.
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren.
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon. Voor
elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een waarde toegekend.

4.2.8

FACET ANDERE TAKSEN
De gegevens specifiek aan andere diverse taksaangiften door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).
Voorbeelden van andere taksen zijn Eurovignet, belasting op de spelen en de weddenschappen,
belasting op de inverkeersstelling, belasting op de automatische ontspanningstoestellen, ...
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende types Andere taksen te identificeren.
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren.
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon. Voor
elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een waarde toegekend.

4.2.9

FACET VOORHEFFING
De gegevens specifiek aan de aangifte en/of betaling van bedrijfsvoorheffing en roerende
voorheffing7 door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende types Voorheffing te identificeren.
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren.
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon. Voor
elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een waarde toegekend.
Storting: Deze gegevens zijn specifiek aan een storting die gedaan is door een persoon in het
kader van een verschuldigde voorheffing.

6

De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan een jaarlijkse taks wanneer één van de drie onderstaande voorwaarden
vervuld is:

•

wanneer de verzekeraar een beroepsverzekeraar is die in België zijn hoofdinrichting, een agentschap, een
bijhuis, een vertegenwoordiger of om '
t even welke zetel van verrichtingen heeft;
• wanneer de verzekerde in België zijn domicilie of zijn gewoon verblijf heeft;
• wanneer het contract in België gelegen roerende of onroerende goederen tot voorwerp heeft.
7
De belasting wordt geheven bij wijze van voorheffingen in zover zij betrekking heeft op inkomsten uit in
België gelegen onroerende goederen (onroerende voorheffing), op inkomsten van roerende goederen en
kapitalen (roerende voorheffing), op beroepsinkomsten (bedrijfsvoorheffing) of op diverse inkomsten. Voor
onroerende voorheffing is geen aangifte voorzien.
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Voornaamste associaties
Inschrijving op Rekening: Een storting zal in de meeste gevallen uitgevoerd worden via een
bankrekening. Vandaar de link met de klasse Inschrijving op Rekening (of bankrekening).

4.2.10 FACET VOORAFBETALING
De gegevens specifiek aan de betaling van voorafbetalingen8 door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).
Voornaamste klassen
Storting: Deze gegevens zijn specifiek aan een storting die gedaan is door een persoon in het
kader van een voorafbetaling.
Voornaamste associaties
Inschrijving op Rekening: Een storting zal in de meeste gevallen uitgevoerd worden via een
bankrekening. Vandaar de link met de klasse Inschrijving op Rekening (of bankrekening).

4.2.11 FACET GEKEND INKOMEN EN UITGAVE
Schatting van het inkomen en de uitgaven van de belastingplichtige gebaseerd op bronnen andere dan
de aangifte of interaangifte gegevens.
Mogelijke bronnen zijn: RSZ, KruispuntBank Sociale Zekerheid, Vakantiekassen, Sociale
Secretariaten,…
Voornaamste klassen
Inkomen of uitgave: Deze gegevens zijn specifiek aan een inkomen ontvangen door een crediteur
of een uitgave gedaan door een debiteur.
Betrokkene: Deze klasse identificeert de rol van een persoon in relatie tot een inkomen of een
uitgave. D.i. de rol van de persoon als crediteur of debiteur.

4.2.12 FACET BTW REKENING COURANT
Alle historische gegevens van de rekeningen voor het beheer van de BTW9.
Bron: Gewone BTW rekening courant: Geïntegreerde verwerking. Bijzondere rekeningen: BRCS:
verwerkingssysteem Bijzondere Rekening Compte Spécial.
Voornaamste klassen
BTW Rekening Courant: Deze gegevens zijn specifiek aan een BTW Rekening Courant. Deze
gegevens laten toe de rekening te identificeren en eveneens een indicatie te geven van het type
rekening: Gewone BTW Rekening Courant of Bijzondere Rekening.
Transactie: Deze gegevens zijn specifiek een transactie die ingeschreven wordt op de BTW
Rekening Courant. Deze transacties kunnen van het volgende type zijn: betaling, boete, interest,
resultaat aangifte, voorschot, terugbetaling, op nul zetting
Voornaamste associaties
Inschrijving op Rekening: Een storting zal in uitgevoerd worden via een bankrekening. Vandaar
de link met de klasse Inschrijving op Rekening (of bankrekening).
Aangifte Belasting op Toegevoegde Waarde: een aangifte BTW wordt ingeschreven als een
transactie op de BTW rekening Courant.
8

Voorafbetalingen op belastingen die kunnen voortkomen uit een legale verplichting of een initiatief van de
belastingplichtige. De voorafbetalingen worden verrekend op het ogenblik van vestiging van de belasting.
9
Alle transacties inzake BTW verlopen via een rekening (vergelijkbaar met een lopende rekening). Elk trimester wordt de
rekening geregulariseerd. In geval van problemen wordt deze teruggebracht op nul. Alles wordt dan overgebracht naar
een bijzondere rekening die gebruikt kan worden voor invordering.
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4.2.13 FACET AANGIFTE MODIFICATIE KADASTER
De gegevens specifiek aan de spontane aangiften aan het kadaster10 van modificaties aangebracht aan
een onroerend goed waarvan een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon)
eigenaar is.
Voornaamste klassen
Type aangifte: Deze gegevens laten toe het type aangifte Modificatie Kadaster te identificeren.
Element aangifte: Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te
identificeren.
Aangifte: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Vb. Aangifte Nr. 99999. Ontvangen op 31/07/2003
Waarde: Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon. Voor elk van de elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een
waarde toegekend.

10

•
•
•
•

Deze aangifte moet gebeuren binnen de 30 dagen na het event, d.i.:

de occupatie of het verhuur, als het laatste de occupatie voorafgaat, van nieuwe constructies of
herconstructies.
voltooiingswerken van gebouwde onroerende goederen
verandering van exploitatie, transformatie of verbetering van niet-gebouwde onroerende goederen
de ingebruikname van nieuwe of bijgevoegde materialen of werktuigen, alsook de modificatie of het
definitief onttrekken aan de oorspronkelijke bestemming van materiaal of werktuigen
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5. LOGISCH MODEL – GLOBAAL NIVEAU SUBJECT E –
MARCHANDISE – BESCHRIJVING VAN HET SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de facetten van het subject en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject Marchandise.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

0.1

Eerste Ontwerp – Subject
Marchandise

LDM

11/03/2004

2.0

Integratie opmerkingen DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Integratie opmerking pre-validatie

LDM

26/04/2004

Voor validatie Uitgebreide
Stuurgroep
2.2

Integratie opmerking Uitgebreide
Stuurgroep

LDM

28/04/2004

2.3

Gevalideerde versie

LDM,DBO

30/04/2004

5.1

DEFINITIE VAN HET SUBJECT
De gegevens specifiek aan de marchandise zoals deze benoemd zijn binnen Douane en Accijnzen.
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5.2 INHOUD VAN HET SUBJECT
Sujet: E Marchandise
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 26/04/2004

Sujet: C Aspect Aangifte

C05 Aangifte Douane en Accijnzen
E02 Aangifte

Sujet: Y Referentiëel

Y01 Geografisch referentieel

E05 Referentieel Marchandise

E01 Marchandise

E04 Inbreuk

Sujet: A Persoon

E03 Statistiek Marchandise

A01 Persoon

5.2.1

FACET MARCHANDISE
De gegevens die toelaten een marchandise te identificeren, beschrijven en categoriseren; en tevens
een overzicht geven van de verplichtingen tegenover Douane en Accijnzen per marchandise.
VOORNAAMSTE KLASSEN
Marchandise : superklasse voor de identificatie van een marchandise
Nomenclatuur Douane en Accijnzen
Tariefpost: elke goederencode Douane behoort tot een tariefpost
Hoofdstuk: elke tariefpost behoort tot een afdeling
Afdeling: hoogste niveau in de categorisatie van de goederencodes Douane
Tarief Douane en Accijnzen: te betalen douane- en/of accijnzentarief
Regeling Douane en Accijnzen: geldende douane- en/of accijnzenregeling

5.2.2

FACET AANGIFTE MARCHANDISE
Gegevens specifiek aan de aangifte van een marchandise. De marchandise moet beschreven zijn in
het facet Marchandise.
Mogelijke bronnen: FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, OMD, Geïntegreerde Verwerking
VOORNAAMSTE KLASSEN
Aangifte : identificatie van de aangiften, aangegeven waarden en leveringsvoorwaarden (vb. exworks)
Geografische details: land van oorsprong, herkomst en bestemming
Aangegeven Regeling
Hoeveelheid en volume
Reisroute
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Transportmiddel : transportmiddel en nationaliteit
Verpakking
Resultaten controle Accijnzen
VOORNAAMSTE ASSOCIATIES
Aangifte Document: de meest generieke aangiften binnen Douane en Accijnzen zijn van het type
ED (Enig Document) en AGD (Administratief Geleidend Document). Deze bestaat uit een
globaal aangifte document waaraan verschillende aangiften per marchandise kunnen toegevoegd
worden. Het “aangifte document” wordt beschreven in het Subject C Aspect Aangifte. De
“aangifte” als zodanig is opgenomen in het Subject E Marchandise.
Geografische referenties
Referentieel
Marchandise

5.2.3

FACET STATISTIEK MARCHANDISE
Geaggregeerde gegevens per marchandise over de historiek van transacties en marchandise waarbij
abstractie wordt gemaakt van de individuele transactie.
Bronnen kunnen zowel intern als extern zijn: BIRB Economische Zaken, Wereldbank,…
VOORNAAMSTE KLASSEN
Statistiek: identificatie van de statistieken, indicatie van de periode waarop de statistieken van
toepassing zijn
Geografische details: Gewoonlijk land of gewest van oorsprong per marchandise, Gewoonlijk
land of gewest van afkomst per marchandise, Gewoonlijke bestemming per marchandise
Hoeveelheid en volume : Gewoonlijke hoeveelheid en volume per transactie van een
marchandise
Reisroute: Gewoonlijke reisroute per marchandise
Transportmiddel : Gewoonlijk transportmiddel per marchandise
Verpakkingsmiddel : Gewoonlijk verpakkingsmiddel per marchandise
Gemiddelde waarde: Gewoonlijke waarde per marchandise
VOORNAAMSTE ASSOCIATIES
Geografische referenties
Marchandise
Referentieel

5.2.4

FACET INBREUK
Historiek van inbreuken vastgesteld voor een bepaald marchandise.
• Voornaamste klassen
Inbreuk
VOORNAAMSTE ASSOCIATIES
Marchandise
Geografische referenties
Persoon

5.2.5

FACET REFERENTIEEL
Referentiebasis voor de aspecten gelinkt aan het transport van een marchandise.
VOORNAAMSTE KLASSEN
Transportmiddel: beschrijving verschillende transportmiddelen vb. type boot, type vliegtuig en
transportwijzen vb. zee, post, land,...
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Verpakkingsmiddel: beschrijving verschillende types verpakking vb. onverpakt of
detailverpakking, fles, kist, bulk, colli
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6. LOGISCH MODEL – GLOBAAL NIVEAU SUBJECT F –
SPECIFIEKE BEHANDELING – BESCHRIJVING VAN HET
SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de facetten van het subject en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject Specifieke Behandeling.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

2.0

Voor pre-validatie

DJA

19/04/2004

2.1

Integratie opmerking pre-validatie

LDM, DJA

26/04/2004

Voor validatie Uitgebreide
Stuurgroep
2.2

Integratie opmerking Uitgebreide
Stuurgroep

LDM

28/04/2004

2.3

Gevalideerde versie

LDM, DBO

30/04/2004

6.1 DEFINITIE VAN HET SUBJECT
Het subject “Specifieke Behandeling” is per definitie niet van toepassing op alle dossiers maar op
geselecteerde dossiers.
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6.2 INHOUD VAN HET SUBJECT
Sujet: R Risque

Sujet: F Traitement spécifique
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Sujet: E Marchandise

R01 Risque
F04 Affaire de fraude
E04 Infraction Marchandise

Sujet: A Personne

Sujet: R Risque

A01 Personne

F01 Contrôle et assistance

Sujet: A Personne

R09 Modèle de réduction de risque

Sujet: C Aspect déclaratif

A06 Client fiscal
C01 Déclaration

Sujet: A Personne

Sujet: E Marchandise
F02 Plainte et constatation

A03 Personne morale

E01 Marchandise

Sujet: B Patrimoine
Sujet: G Recouvrement
B01 Bien
G03 Réduction Perte de créance

F03 Contentieux

Sujet: Y Réferentiel

Y01 Réglementation / Législation

6.2.1

FACET F01 CONTROLE EN BIJSTAND
Het facet bevat de beschrijvende gegevens van de controle of van de bijstand die voorzien is voor de
geselecteerde dossiers in het kader van een selectie.
Voornaamste klassen:

6.2.2

•

Selectie

•

Analytische feedback

•

Operationele feedback

FACET F02 AANKLACHT EN CONSTATATIE
Het facet bevat beschrijvende gegevens en de opvolging van aanklachten, van de constataties van de
opsporingsafdeling en de internationale informatie betreffende personen, goederen of handelswaren.
Deze informatie moet globaal in overweging genomen worden in het kader van het risicobeheer.
Voornaamste klassen:
•

Aanklacht

•

Vaststelling van de opsporing

•

Externe informatie
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6.2.3

FACET F03 GESCHILLEN
Gegevens met betrekking tot geschillendossiers : bijvoorbeeld:
•

In administratieve geschillen (het meningsverschil tussen de belastingplichtige en de administratie
wordt beheerd in het FOD Financiën)

•

in gerechtelijke geschillen (het meningsverschil tussen de belastingplichtige en de administratie
wordt behandeld door de rechtbank

•

…

Voornaamste klassen:

6.2.4

•

Geschillen

•

Klacht

•

Feedback

FACET F04 FRAUDEZAAK
Gegevens betreffende grote fraudes.
Voornaamste klassen:
•

Frauduleuze link

•

Fraude
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7. LOGISCH MODEL - GLOBAAL NIVEAU SUBJECT G –
INVORDERING - BESCHRIJVING VAN HET SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de facetten van het subject en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject Invordering

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

2.0

Voor pre-validatie

DJA

19/04/2004

2.1

Integratie opmerking pre-validatie

LDM,DJA

21/04/2004

Voor validatie Uitgebreide
Stuurgroep
2.2

Integratie opmerking Uitgebreid
Bestuurscomité

LDM

28/04/2004

2.3

Gevalideerde versie

LDM, DBO

30/04/2004

7.1 DEFINITIE VAN HET SUBJECT
De gegevens die de verschillende manieren van vereffening van al dan niet fiscale schulden
beschrijven, alsook de rechtsvorderingen en de bewarende maatregelen die voorzien zijn om in te
vorderen of om te anticiperen op de invorderingsproblemen.
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7.2 INHOUD VAN HET SUBJECT
Sujet: G Recouvrement
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004
G03 Réduction/perte de créances

Sujet: B Patrimoine

B04 Bien meuble incorporel

G01 Apurement

G05 Faillites et concordats

G02 Action de recouvrement

Sujet: A Personne

A01 Personne

Sujet: F Traitement
Spécifique

G4 Mesures conservatoires

B04 Bien meuble incorporel

7.2.1

Sujet: B Patrimoine

B01 Bien

FACET G01 VEREFFENING
Het facet bevat de beschrijvende gegevens van de vereffening van een al dan niet fiscale schuld via
betaling, boeking.
Voornaamste klassen:
•

Betaling

•

Boeking

Voornaamste associaties:
•

7.2.2

Verband tussen de betaling en de boeking en de al dan niet fiscale schulden (Subject B
Patrimonium)

FACET G02 ACTIE VAN INVORDERING
Het facet bevat de gegevens met betrekking tot de rechtsvorderingen (sommaties, rechtsvervolgingen, eis
tot bijstand) voorzien voor de invordering van een al dan niet fiscale schuld.
Een invorderingsactie kan betrekking hebben op één of meerdere fiscale of niet-fiscale schulden.
Voornaamste klassen:
•

Sommatie

•

Rechtsvervolging

•

Eis tot bijstand

Voornaamste associaties:
•

Verband tussen de actie van invordering en de fiscale/niet-fiscale schuld(en) (Subject B
Patrimonium)
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•

7.2.3

Verband tussen de actie van invordering en de persoon (Subject A Persoon)

FACET G03 VERMINDERING/VERLIES VAN VORDERINGEN
Het facet bevat de gegevens betreffende de verminderingen en de verliezen van vorderingen, die -éénmaal
ze aanvaard zijn- de gedeeltelijke of volledige vereffening van een fiscale of niet-fiscale schuld, mogelijk
maken.
Voornaamste klassen:
•

Vrijstelling en mutatie

•

Klacht

•

Verjaringstermijn

Voornaamste associaties:
•

7.2.4

Samenhang tussen de verminderingen/verliezen van vorderingen en de fiscale/non-fiscale
schuld(en) (Subject B Patrimonium)

FACET G04 BEWARENDE MAATREGELEN
Het facet bevat de gegevens betreffende de maatregelen die genomen werden door het bestuur om te
anticiperen op de invorderingsproblemen.
Voornaamste klassen:
•

Bewarende maatregelen

•

Notariële informatie

Voornaamste associaties:

7.2.5

•

Verband tussen een betekening en een goed (Subject B Patrimonium)

•

Verband tussen een bewarende maatregel, een informatie van de notaris en een persoon (Subject B
Persoon)

•

Verband tussen een bewarende maatregel en een controle (Subject F Specifieke Behandeling)

FACET G05 BANKROET EN CONCORDAAT
De gegevens betreffende de bankroeten, concordaten, collectieve schikkingen van de schulden, protesten
die in aanmerking moeten genomen worden in het kader van invordering van de fiscale en niet-fiscale
schulden.
Voornaamste klassen:
•

Bankroet

•

Protest

•

Concordaat

•

Collectieve schikking van schulden

Voornaamste associaties:
•

Verband tussen het faillissement, het protest, het concordaat en de collectieve schikking van
schulden en klasse persoon (facet A01 Persoon)

•

Verband tussen het faillissement, het protest, het concordaat en de collectieve schikking van
schulden en de klasse schuld (facet B04 Immateriële Roerende Goederen)
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8. LOGISCH MODEL - GLOBAAL NIVEAU SUBJECT – R RISICO - BESCHRIJVING VAN HET SUBJECT
Beschrijving
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het logische model op globaal niveau. Dit document
identificeert de facetten van het subject en de relaties tussen de facetten. In dit hoofdstuk beschrijven we
beknopt het subject Risico.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

1.0

Versie ingediend op 21 april 2004

DBO

21/04/2004

1.1

Gecorrigeerde versie, als gevolg van
een ontmoeting met A. Moreau.

DBO

22/04/2004

2.1

Integratie commentaren prevalidatie

LDM

26/04/2004

LDM, DBO

30/04/2004

Voor validatie Uitgebreid
Bestuurscomité
2.3

Gevalideerde versie

8.1 DEFINITIE VAN HET SUBJECT
Het subject laat toe om de gegevens die de risico’s betreffende de pijlers volgens het FOD Financiën
beschrijven , in te schrijven in het datawarehouse.
•

Douane en Accijnzen

•

Particulieren

•

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

•

Grote Ondernemingen

•

Fraudebestrijding

•

Fiscale invordering

•

Opmetingen en Waarderingen

•

Rechtszekerheid

•

Non-fiscale invordering

Elk van deze pijlers gebruikt één of meerdere facetten van het subject, al naargelang de behoeftes in
termen van structuur van de gedefinieerde risicogegevens.
Het subject vervolledigt de beschikbare informatie in de andere subjecten die beheerd worden door
het datawarehouse, zij worden hier niet hernomen.
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8.2 INHOUD VAN HET SUBJECT
R01 Risque

R02 Risque de Particulier

R04 Risque Marchandise

R10 Risque d'entreprise

R03 Risque grand opérateur et grande entreprise

R08 Risque moyen Opérateur et prestataire
de service

R06 Risque Recouvrement

R07 Risque en " Mesure et Évaluation " et
" Sécurité juridique "

R05 Risque de fraude

R09 Modèle de réduction de risque

Om de eenvoud van het diagram te behouden, worden de talrijke relaties met de andere subjecten van
het datawarehouse, niet getoond.

8.2.1

FACET: R01 RISICO
Dit facet laat toe om op een unieke manier alle te beheren risico’s te identificeren. Indien nodig werkt
de voornaamste klasse van het facet als superklasse voor de specifieke definities die teruggevonden
worden in de andere facetten.
Voornaamste klassen:
Risico

8.2.2

FACET: R02 RISICO VOOR DE PARTICULIER
Dit facet laat toe om een lijst samen te stellen van personen die onderhevig zijn aan de risico’s
waaraan particulieren blootgesteld worden.
Voornaamste klassen:
Doelgroep van particulieren
Thema

8.2.3

FACET: R10 ONDERNEMINGSRISICO
Dit facet laat toe om een lijst samen te stellen van de ondernemingen die onderhevig zijn aan de
risico’s waaraan de desbetreffende groep blootgesteld worden. Een onderneming wordt hier
gedefinieerd in de betekenis KBO (KruispuntBank Ondernemingen): vennootschappen, vrije
beroepen, vaste etablissementen, feitelijke verenigingen, industriële, commerciële en agrarische
ondernemingen met winstgevende activiteiten,enz.
Voornaamste klassen:
Doelgroep van ondernemingen
Thema

8.2.4

FACET: R06 INVORDERINGSRISICO
Het invorderingsrisico bestaat uit het feit dat een fiscale of niet-fiscale schuldvordering niet
ingevorderd wordt, maar dat ze- uit verzamelde elementen tijdens het solvabiliteitsanalyse-
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invorderbaar blijkt te zijn. Het facet laat toe om te definiëren wat gedetecteerd moet worden om het
risico van niet-invordering te verminderen.
Voornaamste klassen:
Doelgroep van invordering

8.2.5

FACET : R05 FRAUDERISICO
Dit facet laat toe om de ontdekte of onderzochte fraude te beschrijven, en dat in een context van een
fraudemechanisme of van een fraudeketen.
Voornaamste klassen :
Fraudemechanisme

8.2.6

FACET: R07 RISICO IN “OPMETINGEN EN WAARDERINGEN” EN “RECHTSZEKERHEID”
Het facet laat toe om de documentaire en de fiscale risico’s die verbonden zijn met de aspecten van
Rechtszekerheid en Opmetingen en Waarderingen, te definiëren:
hetzij dat de verschafte informatie foutief is (burgerlijk standpunt)
hetzij dat de aanspraak op invordering niet geïnd wordt (fiscaal standpunt)
Voornaamste klassen:
Doelgroep van goederen
Doelgroep van personen
Risico van het goed

8.2.7

FACET : R04 RISICO VAN DE MARCHANDISE
Dit facet laat toe om het risicoprofiel van de Marchandise te beschrijven. De gegevens worden
onmiddellijk gebruikt door het operationele systeem om het selectiegedrag van de uit te voeren
controles bij te sturen.
Voornaamste klassen:
Doelgroep Marchandise
Risicoprofiel Marchandise
Risico Marchandise
Indicator

8.2.8

FACET:R08 RISICO MIDDELGROTE OPERATOREN EN DIENSTVERLENERS
Het facet laat toe om de risico’s te beschrijven die verbonden zijn met Middelgrote Operatoren en
Dienstverleners (bv.: agenten, enz.)
Voornaamste klassen:
Doelgroep Middelgrote Operatoren
Risicoprofiel Middelgrote Operatoren

8.2.9

FACET R03 RISICO VAN GROTE OPERATOREN EN GROTE ONDERNEMING
Dit facet laat toe om het profiel van iedere grote operator van douane en accijnzen (“mapping risico”)
of iedere grote onderneming/groep van ondernemingen, te beschrijven.
Voornaamste klassen:
Risicoprofiel
Indicator
Waarde
Feedback van de grote operator/grote onderneming
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8.2.10 FACET R09 MODEL VAN RISICOVERMINDERING
Dit facet laat toe om de procedures van risicovermindering te beschrijven om zo de informatie te
vervolledigen die geleverd wordt aan de onderzoekers en andere ressources van het FOD tijdens de
productie van de preselectielijst of andere inspanningen van het risicobeheer.
Voornaamste klassen:
Controlemodel
Bijstandsmodel
Invorderingsmodel
Benadering risicovermindering
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9. ANDERE MOGELIJKE DEFINITIES
9.1 GEGEVENSMODEL
.Laat toe om de informatie van het facet te structuren door de klassen en de associaties die ertussen
bestaan te identificeren. Voor ieder facet zal er een gegevensmodel gerealiseerd worden.
9.2 SUBJECT
Deelverzameling van informatie van een onderneming die ernaar streeft om een zelfde subject van
algemeen belang te beschrijven voor de instelling; resulteert vaak uit een kwaliteitsvolle verdeling
van de activiteitsgebieden en de strategieën van een instelling; bestaat uit facetten, die op hun beurt
eenheden of klassen bevatten.
9.3 FACET
Categorie van verbruikersinformatieklassen die een sterke semantische verwantschap hebben. Een
facet beschrijft een specifiek aspect van een subject.
9.4 KLASSE
Beschrijving van een verzameling objecten die dezelfde eigenschappen delen en die hetzelfde verloop
kennen. De klasse stemt overeen met de beschrijving van een geheel van objecten, waarvan de
structuur, het verloop en de relaties gelijkaardig zijn.
9.5 ASSOCIATIEKLASSE
Een associatieklasse is een klasse zoals een andere, maar ze is verbonden met een associatie. Ze
levert aanvullende informatie over de associatie. De associatieklasse is verbonden aan de associatie
door een stippellijn.
9.6 ASSOCIATIE (RELATIE)
Semantische relatie tussen één of meerdere klassen die de verbanden beschrijft tussen hun instanties.
De veelheid van een associatie correspondeert met het aantal (minimum en maximum) instanties van
iedere klasse die kan participeren aan de associatie. De associaties worden vaak relaties genoemd.
Een relatie is een beschrijvend element van het informatiemodel vanuit het standpunt van de eigenaar
en vanuit het standpunt van de gebruiker. Een relatie stelt een verband voor tussen twee of meerdere
entiteiten of klassen, twee facetten of twee subjecten. Een associatie tussen een klasse en zichzelf
wordt een reflexieve of recursieve associatie genoemd, of ook nog auto-associatie.
Soorten gebruikte associaties (relaties):
•
•
•

•

De samenvoegingen: associatie die een relatie geheel of gedeeltelijk aantoont,
tussen het totaal (het geheel) en één van de onderdelen.
De samenstellingen: vorm van samenvoeging die gekenmerkt wordt door een sterke
samenhang, het bestaan van de delen valt samen met het bestaan van het geheel.
Generaliseringen: associatie tussen een meer algemene klasse (superklasse) en een
meer specifieke klasse (sub-klasse). De sub-klasse is conform aan de superklasse en
bevat toegevoegde informatie. Ze kan gebruikt worden telkens wanneer de
hoofdklasse gebruikt wordt. Het tegenovergestelde van de generalisering is de
specialisatie. Het proces dat toelaat om generaliseringen-specialisaties te hebben
wordt erfenis genoemd en maakt deel uit van de essentiële kenmerken van de
programmatie en de object-georiënteerde modelvorming.
de correlaties: associatie op grond van dewelke een verandering van een element (
de leverancier) betrekking kan hebben op de andere (de cliënt)

9.7 GENERALISERING
De generalisering is een specifieke relatie tussen twee klassen: de specifieke klasse (sub-klasse) erft
het geheel (attributen, diensten en associaties) van de algemene klasse (superklasse).
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De generalisering is aangegeven als volle lijn met een grote lege driehoek gaande van de subklasse(n) naar de superklasse. De holle driehoek is gericht naar de superklasse.
9.8 MULTIPLICITEITEN (KARDINALITEITEN)
Multipliciteit is een UML-term die een capaciteit aanduidt, preciserend “hoeveel” gevallen kunnen
participeren aan een associatie. De veelheid bevindt zich vlakbij elke uiterste grens van een
associatie, naast de klassen waarop ze van toepassing is.
Enkele mogelijkheden:
0,1 = 0 tot 1 geval
0..* = 0 tot meerdere gevallen
1..* = 1 tot meerder gevallen
2..5 = 2 tot 5 gevallen
9.9 ATTRIBUTEN (GEGEVENSELEMENT, EIGENSCHAP)
Het meest elementaire deel of het kleinste relevantste onderdeel van de gegevens. Een attribuut is een
kenmerk dat ieder object van een klasse bezit en die de informatie beschrijft waarvoor het object
verantwoordelijk is. Het is de beschrijving van een bepaald elementair gegeven, met een soort van
basis, behorend bij een object of een geval van een eenheid.
De zichtbaarheid van een attribuut preciseert of het toegankelijk is voor de enige instanties van de
klasse zelf (privé-attribuut) of ook door de instanties van zijn sub-klassen (beschermd attribuut) of
door instanties van eender welke klassen (publiek attribuut)
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