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1. LOGISCH MODEL – DETAILNIVEAU SUBJECT A PERSOON
Omschrijving
Logisch model voor de gegevens geassocieerd aan elk facet van een subject. De facetten van
een subject zijn summier omschreven in deliverable P150O Persoon.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

2.0

Voor pre-validatie

DJA,SBR

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
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1.1 FACET : A01 PERSOON
1.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens die toelaten een persoon te identificeren (Belg of vreemdeling, fysische persoon of
rechtspersoon, belastingplichtige, openbare functie, tussenpersoon of associatie), evenals de gegevens
die gemeenschappelijk zijn aan een persoon.
Inhoud de het facet
Facette: A01 Personne
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 12/05/2004
A0107 Nationnalité

A0102 Identification externe

-code nationalité
-dates validité
-type

-identification
-dates validité

Facette: Y02 Referentiel
Législation et
Réglementation

0..*

0..*
A0109 Contrat

A0115 Interaction

-code fonction
-dates validité
-motif fin contrat

Y0202 FAQ

-Date
0..*

1

0..*
0..*
1

0..*

0..*

1
0,1

A0101 Personne
-n°identification DWH
-dénomination

0..*

0..*

A0112 Contact
-ID

0..*
1

1

A0111 Employeur
-personnel occupé
-statut personnel
-convention collective
-travailleur saisonnier
-régime de travail
-retard de paiement à l'ONSS
-dates validité

A0104 Utilisation adresse
-type d'adresse
-dates validité
0..*
A0108 Domaine d'activité
-code activité
-activité principale ou accessoire
-dates validité

1.1.2

0..*

A0103 Adresse

A0113 Contact Téléphonique

-n°dans la rue
-code pays

A0114 Contact Electronique

-Type
-Numéro

-Adresse

A0110 Autorisation non fiscale
-objet de l'autorisation
-dates de validité
-motif du retrait

A0106 Adresse à l'étranger

A0105 Adresse en Belgique

-nom rue
-commune

-code rue
-code commune

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN EEN FACET

1.1.2.1 A0101 Persoon
Bestaansreden
Laat toe een elke persoon een “identificator datawarehouse” toe te kennen, onafhankelijk van elke
andere, externe identificator. Maakt het eveneens mogelijk vertrouwelijke gegevens met beperkte
verspreiding op te slaan : alle andere klassen die gelijkt zijn met een persoon gebruiken slechts deze
identificator.
Voornaamste attributen
o
o
o

Identificatienummer DWH
Commerciële (+ historische) omschrijving
Bevoorrechte partner
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1.1.2.2 A0102 Externe identificatie
Bestaansreden
Bijhouden van de identificatienummers gebruikt door externe organismen om een persoon te
identificeren. Dit kunnen identificatienummers zijn die door beroepsverenigingen aangeleverd
worden,
of
gelijkwaardige
codes
(telefoonnummer,
Rijksregisternummer
of
vreemdelingenregisternummer, BTW-nummer, RIZIV nummer, RSVZ nummer, KBO nummer,
nummer bij de notariscentrale, bij de distributiefederatie, ...).
Voornaamste attributen
o
o

Identificatienummer
Geldigheidsdatum

1.1.2.3 A0103 Post contact
Bestaansreden
Beheer van de gemeenschappelijke gegevens inzake adressen in België en in het buitenland.
Voornaamste attributen
o
o

Huisnummer
Landcode

1.1.2.4 A0104 Gebruik contact
Bestaansreden
Aangeven welk gebruik gemaakt dient te worden van contactgegevens, ofwel een contact per post,
via telefoon of van een ander type. Voorbeeld : bij een postadres, betreft het een officieel adres,
domicilie adres, plaats van een economische activiteit, ... Een zelfde adres kan voor verschillende
doeleinden gebruikt worden, en kan gemeenschappelijk zijn aan verschillende personen.
Voornaamste attributen
o
o

Gebruikstype (effectief adres, domicilie adres, ...)
Geldigheidsdata

1.1.2.5 A0105 Adres in België
Bestaansreden
Specifieke adresgegevens in België (in tegenstelling tot de specifieke gegevens van een adres in het
buitenland).
Voornaamste attributen
o

Straatcode

1.1.2.6 A0106 Adres in het buitenland
Bestaansreden
Specifieke adresgegevens in het buitenland (in tegenstelling tot de specifieke gegevens van een adres
in het België).
Voornaamste attributen
o

Straatnaam
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1.1.2.7 A0107 Nationaliteit (+historiek)
Bestaansreden
Beheren van dubbele nationaliteiten en veranderingen van nationaliteit.
Voornaamste attributen
o
o
o

Nationaliteit
Type
Geldigheidsdatum

1.1.2.8 A0108 Activiteit (+ historiek)
Bestaansreden
Beschrijven van de beroepsactiviteit die een fysieke- of rechtspersoon uitoefent, het weze als hoofdof als nevenactiviteit. De kwalificatie van een activiteit kan verfijnd worden op basis van
verschillende informatiebronnen. Zo kunnen bijvoorbeeld de RIZIV gegevens betreffende de
bevoegdheden van dienstverleners (dokters of ander medisch personeel) gebruikt worden om de
specialisatie nader te bepalen. Op analoge wijze kunnen de gegevens van de koninklijke
distributiefederatie gebruikt worden om de activiteit van personen in de distributiesector vast te
stellen.
Specifieke activiteitsdomeinen moeten ook gecreëerd worden voor ambassadepersoneel,
internationale organisaties, het Belgisch Leger, de internationale douane organisatie, etc.
Voornaamste attributen
o
o
o

Activiteitscode (NACEBEL of een gelijkaardige code)
Flag (Hoofd- of nevenactiviteit)
Geldigheidsdata

1.1.2.9 A0109 Contract (+ historiek)
Bestaansreden
Beschrijft het contract tussen 2 personen, en specificeert de uitgevoerde functie. Deze klasse omvat
ook de mandaten die een persoon uitoefent als bestuurder, revisor, ... in ondernemingen, naast de
gewone arbeidscontracten.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Functie (bediende, aandeelhouder, bestuurder, boekhouder, bedrijfsleider, revisor, curator,
liquidator, douane agent, ...)
Datum van aanvang van het contract
Einddatum van het contract
Reden van beëindiging van het contract (overlijden, beëindiging van de missie, ontslag, ...)

1.1.2.10 0110 Niet-fiscale autorisatie
Bestaansreden
Bijhouden van een lijst van autorisaties vereist voor het uitoefenen van specifieke beroepsactiviteiten.
Het kan zowel tijdelijke vergunningen betreffen (beroepskaarten, werkvergunningen, ...), als
vergunningen voor bepaalde types van werken (specifieke vergunningen voor aannemers) als toegang
tot bepaalde beroepen (dokters, architecten, ...).
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Voornaamste attributen
o
o
o
o

Voorwerp van de toelating (beroepskaart, werkvergunning, aannemer van werken categorie
1, registratie bij de orde van architecten, ...)
Datum van toekenning
Datum van intrekking
Reden van intrekking

1.1.2.11 A0111 Werkgever (+ historiek)
Bestaansreden
Omschrijving van de specifieke gegevens van een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die
optreedt als werkgever.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

Tewerkgesteld personeel
Persoonlijk statuut
CAO
Seizoenarbeid, …
Arbeidsregime
Achterstand inzake RSZ-bijdragen
Geldigheidsdata

1.1.2.12 A0112 Contact
Bestaansreden
Beheer van de informatie die gemeenschappelijk is aan alle types van contact (post, elektronisch,
telefonisch).
Voornaamste attributen
o

Identificatie

1.1.2.13 A0113 Telefonisch contact
Bestaansreden
Beheer van de verschillende telefonische contactmogelijkheden van een persoon (natuurlijke persoon
of rechtspersoon).
Voornaamste attributen
o
o

Type van contact (telefoon, GSM, Fax,…)
Nummer (telefoon, GSM, Fax, …)

1.1.2.14 A0114 Elektronisch contact
Bestaansreden
Beheer van de verschillende elektronische contactmogelijkheden van een persoon (natuurlijke
persoon of rechtspersoon).
Voornaamste attributen
o

E-mail adres
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1.1.2.15 A0115 Interactie
Bestaansreden
Bevat de gegevens m.b.t. de interactie van een persoon met het FOD. Indien een persoon reeds
gekend is op het niveau van de Administratie, kan de interactie geïdentificeerd worden op niveau van
persoon. Indien dit niet het geval is, verloopt de identificatie van de interactie via de FAQ.
Voornaamste attributen
o

Datum

1.2 FACET : A02 NATUURLIJKE PERSOON
1.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat enkel de eigenschappen die eigen zijn aan een natuurlijke persoon. Het hieronder
geïmplementeerd model visualiseert het facet “Natuurlijke persoon” met daarin zijn bijhorende
klassen (=gegevenstype). In functie van hun inhoud werden alle opgenomen gegevens, die specifiek
zijn aan dit facet, gegroepeerd in zijn specifieke klasse. Vervolgens werden de onderlinge relaties
tussen de verschillende klassen met hun multipliciteit bepaald.
Inhoud van het facet

Facet: A01 Persoon

Facet: A02 Natuurlijke P ersoon
Diagram: Versie 1.0
Delivered: 17/03/2004

A0101 Persoon

A0202 Bedrijf NP

1..*

-O prichtingsdatum

A0208 Rol Contract
-Rol
A0207 Rol vereniging
-Rol

A0204 Contract
0..*

0..*
A0201 Natuurlijke Persoon

-T ype contract
-Validatiedatum
-Reden van ontbinding
-Verklaringsdatum aan de gemeente

1..*

-Naam
-Voornaam

0..*

A0206 Familiale vereniging
-Identificatie vereniging
-Geldigheidsperiode

0..*
1

1..*
A0203 Burgerlijke staat
-Burgerlijke staat
-Validatiedatum
-Type scheiding
A0205 Huwelijks contract
-Stelsel
-Bijgevoegde clausules
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1.2.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

1.2.2.1 A0201 Natuurlijke persoon
Reden van bestaan
De hoofdklasse in dit facet is “ Natuurlijke persoon ”. In het volledig Datawarehouse-model is de
klasse “Natuurlijke persoon” echter gedefinieerd als een specifieke klasse van “Persoon”. Dit houdt
in dat “Natuurlijke persoon” zowel zijn specifieke eigenschappen als die van “Persoon” zal bevatten
(niet wederzijds). Al worden de eigenschappen van ”Persoon “ niet letterlijk gedefinieerd in
“Natuurlijke persoon”, toch zal een natuurlijke persoon een adres, identificatienummer, … bevatten.
Een natuurlijke persoon moet dan ook gedefinieerd zijn in “Persoon”.
Belangrijkste attributen
o
o
o
o
o
o

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Overlijdensdatum
Bijzonder fiscaal Statuut
Capaciteit om overeenkomsten aan te gaan (bekwaam of onbekwaam)

1.2.2.2 A0202 Bedrijf natuurlijke persoon
Reden van bestaan
Deze klasse gaat identificeren of een natuurlijke persoon in kwestie ook een zelfstandig beroep
uitoefent. Vermits “Bedrijf Natuurlijke Persoon” een specifieke klasse is van “Natuurlijke persoon”
zal deze eveneens de eigenschappen van “Natuurlijke persoon” overerven.
Belangrijkste attributen
o

Oprichtingsdatum

1.2.2.3 A0203 Burgerlijke staat
Reden van bestaan
Deze klasse identificeert de burgerlijke staat (vrijgezel, getrouwd, weduwe, samenwonend,
gescheiden) met zijn daarbij horende specificaties. De reden tot de creatie van deze klasse is om het
historiek, wat betreft zijn burgerlijke staat, van elk natuurlijke persoon na te gaan.
Belangrijkste attributen
o
o
o

Burgerlijke staat
Validatiedatum
Type van scheiding

1.2.2.4 A0204 Contract
Reden van bestaan
“Contract” is een klasse die een contractueel verbintenis, die wordt vastgelegd en ondertekend bij een
notaris, tussen twee natuurlijke personen definieert. Men kan twee verbintenissen onderscheiden,
namelijk: huwelijkscontract en samenlevingscontract. Vermits het huwelijkscontract ook specifieke
eigenschappen heeft, is de creatie van een specifieke klasse noodzakelijk.
De associatie tussen “Contract” en “Persoon” is nodig om:
o

Het terugvinden van de gegevens betreffende de notaris en de gemeente
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Belangrijkste attributen
o
o
o
o

Type contract (huwelijk, samenwonende)
Validatiedatum
Reden van ontbinding
Datum verklaring gemeente

1.2.2.5 A0205 Huwelijkscontract
Reden van bestaan
Het huwelijkscontract is een officiële akte waardoor de (toekomstige) echtgenoten het stelsel van de
huwelijksvoorwaarden vaststellen. Deze klasse identificeert zowel zijn specifieke gegevens als die
van klasse “Contract”.
Belangrijkste attributen
o
o

Stelsel (eenvoudige gemeenschap of scheiding, met deelneming in de aanwinsten, met
boedelgemeenschap)
Bijgevoegde clausules

1.2.2.6 A0206 Familiale vereniging
Reden van bestaan
Deze klasse karakteriseert een natuurlijke persoon beschouwd in zijn verhouding tot degenen met wie
hij een familie uitmaakt. Verbintenis tussen twee of meerdere personen: echtgenoot, echtgenote, kind,
moeder, vader, grootouder, oom, tante, neef, nicht, … Vermits het hier om de relatieaanduiding gaat
tussen verschillende natuurlijke personen moeten deze reeds gedefinieerd zijn in “Persoon”.
Belangrijkste attributen
o
o

Identificatie familiale vereniging
Validatiedatum

1.2.2.7 A0207 Rol vereniging
Reden van bestaan
Identificeert de rol die een natuurlijke persoon in een bepaalde familiale vereniging
vertegenwoordigt.
Belangrijkste attributen
o

Rol (kind, …)

1.2.2.8 A0208 Rol Contract
Reden van bestaan
Identificeert de rol van een persoon (gemeente, notaris) met betrekking tot het contract.
Belangrijkste attributen
o

Rol
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1.3 FACET : A03 RECHTSPERSOON
1.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens die eigen zijn aan een rechtspersoon en die niet van toepassing zijn op een natuurlijke
persoon (Belg of vreemdeling). Een rechtspersoon moet eerst als persoon beschreven worden.
Een rechtspersoon heeft een juridische persoonlijkheid. Deze is :
•

Publiek- of privaatrechterlijk ;

•

Al dan niet onderworpen aan het handelsrecht ;

•

Naar Belgisch of naar buitenlands recht.

Inhoud van het facet

Facette: A03 Personne morale
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 25/04/2004
A0307 Intervenant mutation PM
-rôle

Facette: A01 Personne
A0101 Personne
A0306 Mutation PM

O..*

-objet mutation
-date mutation

1..*

1
A0105 Lien entre PM

A0301 Personne morale

0,1

-forme juridique
-date de constitution
-date de publication au moniteur
-date de cessation
-motif de cessation

1
0..*

<est établi par

0..*

0..*

A0302 Personne morale droit privé

A0303 Personne morale droit public

-raison sociale
-date assemblée générale
-date clôture exercice fiscal
-flag grande entreprisel

-pouvoir d'expropriation
-régime spécial en matière de dividende

A0304 Acte constitutif

1

0..*
A0308 Entité de contrôle et d'assistance

-date dépôt acte constitutif
-type d'acte

-identification de l'entité
-type d'entité

1
0..*

1.3.2

-type lien
-date début validité
-date fin validité

A0309 Avenant
-N° avenant
-Date avenant
-Motif avenant

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

1.3.2.1 A0301 Rechtspersoon
Bestaansreden
Gemeenschappelijke gegevens voor alle rechtspersonen.
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Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Datum van oprichting
Datum van publicatie in het Staatsblad
Rechtsvorm (NV, VZW, ...)
Datum van beëindiging
Reden van beëindiging

1.3.2.2 A0302 Privaatrechterlijke rechtspersoon
Bestaansreden
Gegevens specifiek voor een privaatrechterlijke rechtspersoon (de algemene gegevens inzake de
rechtspersoon maken deel uit van de klasse Rechtspersoon).
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Rechtsvorm
Datum van algemene vergadering
Datum afsluiting boekjaar
Flag grote onderneming (ja of neen)

1.3.2.3 A0303 Publiekrechterlijke rechtspersoon
Bestaansreden
Gegevens specifiek voor een publiekrechterlijke rechtspersoon (intercommunale, ministeries, de
gewesten, ...) (de algemene gegevens inzake de rechtspersoon maken deel uit van de klasse
Rechtspersoon).
Voornaamste attributen
o
o

Onteigeningsbevoegdheid
Speciale dividendenregeling

1.3.2.4 A0304 Oprichtingsakte
Bestaansreden
Gegevens betreffende de oprichtingsakte van de onderneming
Voornaamste attributen
o
o

Type van akte (notarieel of niet)
Datum van depot van de akte

1.3.2.5 A0305 Links tussen rechtspersonen
Bestaansreden
Beschrijven van de verbanden die kunnen bestaan tussen verschillende rechtspersonen.
Voornaamste attributen
o
o

Type van verband (filiaal, afdeling, ...)
Geldigheidsdatum van de link
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1.3.2.6 A0306 Mutatie van rechtspersoon
Bestaansreden
Beschrijven van fusies en splitsingen van ondernemingen. Bijvoorbeeld :
o
o
o
o

Splitsing van een onderneming in verschillende nieuwe ondernemingen, de gesplitste
onderneming verdwijnt ;
Splitsing van een deel van een onderneming in nieuwe bedrijven, het oorspronkelijke bedrijf
blijft verder bestaan ;
Fusie van verschillende ondernemingen in een nieuwe entiteit ;
Fusie door absorptie van één onderneming door een andere.

Voornaamste attributen
o
o

Voorwerp van de mutatie (fusie door acquisitie, fusie door creatie van een nieuwe
onderneming, ...)
Datum van mutatie

1.3.2.7 A0307 Rol bij mutatie van een rechtspersoon
Bestaansreden
Preciseren van de rol die een rechtspersoon speelt in een mutatie. Meer bepaald, in het geval van een
fusie, is de rechtspersoon in kwestie een opslorpende of de opgeslorpte onderneming. In het geval
van een splitsing, betreft het de gesplitste onderneming of een nieuw opgerichte entiteit.
Voornaamste attributen
o

Rol (Opgeslorpte onderneming, opslorpende onderneming, gesplitste onderneming, ...)

1.3.2.8 A0308 Bijstands- en controle entiteit
Bestaansreden
Controle- en bijstandscel van FOD Financiën die de controle en de bijstand levert. De klasse wordt
behandeld in facet F04 Controle en bijstand van subject F Specifieke behandeling.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie van de controle- en bijstandsentiteit
Type van entiteit (controle of bijstand)

1.3.2.9 A0309 Bijlage bij de oprichtingsakte
Bestaansreden
Gegevens die betrekking hebben op de bijlagen bij de oprichtingsakte van een bedrijf.
Voornaamste attributen
o
o
o

Nummer van de bijlage
Datum van de bijlage
Reden van de bijlage
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1.4 FACET : A04 GROEP VAN PERSONEN
1.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Gegevens die betrekking hebben op groepen van ondernemingen en tijdelijke verenigingen of
feitelijke verenigingen. De leden van een vereniging moeten eerst in het facet persoon geïdentificeerd
worden. Hetzelfde geldt voor de rechtspersonen die deel uitmaken van een vereniging.
Inhoud van het facet
Facette: A04 Regroupement de personnes
Diagramme: Version V1.1
Distribué le: 28/04/2004

A0404 Intervenant association
-date validité lien
-date fin lien

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1..*

<a comme membre

1..*

0..*

A0403 Association
-raison d'être
-date début validité
-date fin validité

<est composé de

0..*

A0401 Groupe d'entreprises
-identifiant groupe d'entreprise
-date début validté
-date fin validité

A0402 Intervenant groupe d'entreprises
-date début lien
-date fin lien

1.4.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

1.4.2.1 A0401 Groep van ondernemingen
Bestaansreden
Groepering van rechtspersonen op basis van criteria zoals :
o
o
o

Een aantal gemeenschappelijke bestuurders
Een gemeenschappelijke financiële participatie
Een geconsolideerde balans

Voornaamste attributen
o
o

Identificatie van een groep van ondernemingen
Begindatum geldigheidsduur van de vereniging
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o

Einddatum geldigheidsduur van de vereniging

1.4.2.2 A0402 Deelnemer in een groep van ondernemingen
Bestaansreden
Specificeren van de periode gedurende dewelke een rechtspersoon deel uitmaakt van een groep van
ondernemingen.
Voornaamste attributen
o
o

Begindatum
Einddatum

1.4.2.3 A0403 Associatie
Bestaansreden
Feitelijke of tijdelijke vereniging. Een associatie wordt gelijkgesteld met een persoon zonder
rechtspersoonlijkheid.
Voornaamste attributen
o
o
o

Bestaansreden
Begindatum
Einddatum

1.4.2.4 A0404 Deelnemer in een associatie
Bestaansreden
Specificeren van de periode gedurende dewelke een persoon deel uitmaakt van een associatie.
Voornaamste attributen
o
o

Begindatum
Einddatum
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1.5 FACET : A06 FISCALE CLIENT
1.5.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Gegevens die betrekking hebben op de fiscale autorisaties die toegekend worden aan een persoon
(fysieke of rechtspersoon), op de vastgestelde inbreuken en op de certificaties.
Inhoud van het facet
Facette: A06 Client fiscal
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 26/04/2004

A0601 Autorisation fiscale
-objet de l'autorisation
-référence de l'autorisation
-date de délivrance
-date de prise d'effet
-date de retrait
-motif du retrait

0..*

1

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

A0602 Sanction

1
0..*

1

-document de constatation
-rang
-gravité
-nature
-taux
-montant
-code sanction

A0603 Certification
0..*

1.5.2

-objet
-date d'octroi
-référence
-date de retrait
-motif du retrati

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

1.5.2.1 A0601 Fiscale autorisatie
Bestaansreden
Specifieke autorisaties inzake een fiscale beschikking. Deze geven recht op een bijzondere fiscale
behandeling. Voorbeeld : aangifte van een representatieforfait zonder rechtvaardiging, uitstel van
BTW-aangifte, geanticipeerde akkoorden (ruling), ...
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Voorwerp van de autorisatie (type van de autorisatie)
Status van de autorisatie (aangevraagd, toegekend, geweigerd, vervallen, ...)
Referentie van de autorisatie
Datum van de aflevering
Datum van inwerkingtreding
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o
o

Datum van intrekking
Reden van intrekking

1.5.2.2 A0602 Sanctie
Bestaansreden
Sancties worden opgelegd op grond van inbreuken vastgesteld in relatie tot personen (dit in
tegenstelling tot inbreuken die betrekking hebben op marchandises). Deze inbreuken worden
vastgesteld bij controles. Ze worden bepaald ten opzichte van een specifiek regime.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

Referentie van de vaststelling
Code sanctie
Rang
Zwaarte
Aard
Percentage
Bedrag

1.5.2.3 A0603 Certificatie
Bestaansreden
Gegevens die betrekking hebben op de certificaten door de administratie verstrekt aan de
belastingplichtigen die hun wettelijke verplichtingen stipt nakomen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Voorwerp
Datum van toekenning
Referentie
Datum van intrekking
Reden van intrekking

1.6 FACET : A07 LINK LEVERANCIER - KLANT
1.6.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Commerciële link die een klant heeft met zijn leveranciers en vice versa. Wordt gebruikt onder
andere om het risico van een aaneenschakeling van bankroeten in te schatten. De identificatie van
deze banden is van belang in het bijzonder voor KMO’s en grote ondernemingen.
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Inhoud van het facet
Facette: A07 Liens clients-Fournisseurs
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: jj/mm/aaaa

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1

Fournisseur

1..*

0..*

Clients du fournisseur

0..*

A0701 Liste fournisseur clients
-date observation

A0702 Lien fournisseur-clients
-montant

1.6.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

1.6.2.1 A0701 Lijst leverancier - klant
Bestaansreden
Sommige ondernemingen werken met slechts één of enkele belangrijke klanten. Indien de
administratie weet dat deze klanten zich in financiële moeilijkheden bevinden, kan de onderneming
als een invorderingsrisico beschouwd worden (dit ingevolge een opeenvolging van bankroeten).
Vandaar het belang regelmatig de lijst te kennen van de klanten van een onderneming.
Voornaamste attributen
o

Datum van de vaststelling

1.6.2.2 A0702 Link leverancier - klant
Bestaansreden
Specificeren van de omzet per klant van een rechtspersoon (leverancier).
Voornaamste attributen
o

Bedrag
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1.7 FACET : A08 EXTERNE BESCHRIJVING
1.7.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Informatie afkomstig van buiten FOD Financiën die toelaat de personen beter te identificeren, zoals
de leden van een beroepsorganisatie. De structuur van dit facet is flexibel teneinde toe te laten
allerhande informatie toe te voegen die functioneel afhankelijk is van de identificatie van een
persoon.
Inhoud van het facet
Facette: A08 Descriptif externe
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: 19/04/2004

A0801 Source externe

Facette: A01 Personne

1

fournit

A0101 Personne
0..*
concerne

0..*

0..*

A0802 Donnée de source externe
-nom de la donnée
-type de la donnée
-date de la donnée

A0803 Valeur de donnée externe
-valeur de la donnée

1.7.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

1.7.2.1 A0801 Externe bron
Bestaansreden
Identificeren van de externe informatiebron (vb.: “Kamer van koophandel”).
Voornaamste attributen
o

Nader te bepalen
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1.7.2.2 A0802 Gegeven van externe bron
Bestaansreden
Identificeren en definiëren van het gegeven van een externe bron (vb.: “beginjaar van lidmaatschap
van de kamer van koophandel”).
Voornaamste attributen
o
o
o

Naam van de informatie
Type van de informatie
Datum van de informatie

1.7.2.3 A0803 Waarde van de externe informatie
Bestaansreden
Associatieve klasse die de waarde geeft van de externe informatie voor de persoon in kwestie
(identificator DWH van persoon 12341234, gegeven “beginjaar van lidmaatschap van de kamer van
koophandel”, waarde is “1983”).
Voornaamste attributen
o

Waarde van de informatie
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2. LOGISCH MODEL – DETAILNIVEAU SUBJECT “B –
PATRIMONIUM”
Omschrijving
Logisch gegevensmodel, geassocieerd aan het geheel van de facetten geïdentificeerd in subject
“B – Patrimonium”.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Initiële versie

PBE

30/03/2004

1.1

Versie gevalideerd door Dominique
Boisclair

PBE

16/04/2004

2.1 (pre-validatie
Uitgebreide
Stuurgroep)

Versie die de commentaren van de
prevalidatie workshop integreert

PBE

26/04/2004

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 FACET B01 : GOED
2.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit is de voornaamste component van het patrimonium. Het patrimonium kan worden gedefinieerd
als het geheel van de goederen die een persoon bezit. In het kader van de notie patrimonium dient
men zich steeds te richten op de realisatie waarde van een goed (wat is een goed waard als het
opnieuw gerealiseerd zou moeten worden). Dit betekent dat soms de materiele waarde, soms de
immateriële waarde van een goed in aanmerking genomen moet worden, afhankelijk van de rechten
die een persoon op de goederen kan laten gelden en van het gebruik dat hij ervan kan en mag maken.
Inhoud van het facet

2.1.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

2.1.2.1 B0101 Goed
Bestaansreden
De klasse “Goed” omvat het geheel van alle goederen. Dit is het allerhoogste abstractieniveau van
een goed. Het is de referentieklasse van alle goederen in het datawarehouse. Deze algemene klasse
centraliseert de eigenschappen gemeenschappelijk aan alle goederen, waaronder een unieke
identificator. Ze is een superklasse van de klassen “Roerend goed” en “Onroerend goed”, met andere
woorden, deze laatste klassen omvatten minstens dezelfde eigenschappen (attributen) en dezelfde
gedragingen (methodes, functies) als de klasse “Goed”. Deze klasse is het aansluitingspunt voor de
andere componenten van het datawarehouse.
De goederen worden gerepertorieerd volgens hun juridische classificatie. Deze laat toe een goed te
klasseren als onroerend goed, materieel roerend goed of immaterieel roerend goed.
Naam bestand : P175U NL Logisch Model - Detailniveau Subjecten.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:17

Pagina 23 van 146

Voornaamste attributen
o

o
o
o
o

Unieke identificator FOD : NIS nummer van de gemeente, artikel binnen de kadastrale
matrix en volgnummer (zie identificatie van het verkavelingsplan : gemeente, sectie,
perceel). In de toekomst zal een unieke nummer automatisch gegenereerd worden en deze
zal door de operationele systemen gebruikt worden (project Unident).
Identificator DWH : unieke identificator van het goed, voor intern gebruik binnen het
datawarehouse.
Naam : identificeert het goed op een voor de gebruiker begrijpbare wijze.
Type : schuld, rekening, wanbetaling, levensverzekering, voertuig, etc. Deze informatie kan
toegevoegd worden aan de juridische classificatie.
Gebruik van het goed : informatie die toelaat het goed de klasseren als “onroerend goed” of
“roerend goed”, en binnen deze laatste, tussen materiële en immateriële roerende goederen.
Ter herinnering, buiten de triviale gevallen bestaan een hele reeks goederen die soms als
roerend, soms als onroerend geklasseerd dienen te worden. Slechts het gebruik dat van deze
goederen gemaakt wordt laat toe het onderscheid te maken. Als voorbeeld kan men een
keuken nemen : deze zal als materieel roerend goed beschouwd worden indien hij
afzonderlijk verkocht wordt, maar als onroerend indien hij verkocht wordt als onderdeel van
een woning.

Relaties (associaties)
De rechten die een persoon kan laten gelden ten aanzien van een goed worden weergegeven in de
relatie tussen de klasse “goed” en de klasse “persoon”. Deze relatie wordt concreet gerealiseerd via
de associatieklasse “houder van rechten”. Een goed kan evenwel bestaan in het datawarehouse zonder
dat het noodzakelijk aan een persoon geassocieerd is (in de brede zin).

2.1.2.2 B0102 Roerend goed
Bestaansreden
Deze klasse groepeert alle “Roerende goederen”. Het is een sub-klasse (specialisatie) van de klasse
“Goed” waarvan zij alle eigenschappen en gedragingen overneemt. Ze is tegelijk en superklasse voor
de klassen “Materieel roerend goed” en “Immaterieel roerend goed” : deze laatste nemen, minstens,
dezelfde eigenschappen en gedragingen over als de klasse “Roerend goed”.
Deze klasse speelt slechts een rol bij de modellering. Ze verfijnt de hiërarchie en laat toe
gelijkaardige eigenschappen en gedragingen van de klassen “Materiële roerende goederen” en
“Immateriële roerende goederen” te groeperen. De gebruiker van zijn kant ziet slechts 3 categorieën :
onroerend goed, materiële roerende goederen en immateriële roerende goederen.
Een element van deze klasse bestaat altijd in correlatie met een element van de klasse “Goed”.
Voornaamste attributen
In deze fase worden geen attributen gedefinieerd.
Relaties (associaties)
De overerving van de klasse “goed” wordt gerealiseerd door de aanwezigheid van de identificator
DWH van het goed in de klasse “Roerend goed”.

2.1.2.3 B0103 Houder van rechten
Bestaansreden
Deze klasse, die ontstaat uit de associatie tussen de klassen “Persoon” en “Goed”, geeft weer welke
rechten een persoon eventueel kan laten gelden ten aanzien van een goed. Een goed kan bestaan in
het datawarehouse zonder dat geweten is wie rechten kan laten gelden ten aanzien van dat goed.
Dit is een essentiële klasse in het begrip van de architectuur van de patrimoniale gegevens. Via deze
klasse en zijn historiek (klasse “Historiek van houders van rechten”), door gebruik te maken van de
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waarde-informatie van een goed (klasse ”Historiek van valorisatie van een goed”) kan men het actief
en het passief van een persoon afleiden, en dus zijn patrimonium kennen. De noties actief en passief,
fiscaal en niet-fiscaal worden afgeleid uit de verschillende categorieën van informatie waarmee zij
verband houden.
De analyse met de gebruikers heeft aangetoond dat het mogelijk is in één enkel element, “Houder van
rechten”, een hele reeks begrippen samen te brengen die, in fine, steeds hetzelfde concept uitdrukken
: de relatie van een goed tussen twee personen (Natuurlijke Persoon, Rechtspersoon, groep van
personen, ...), de ene als eigenaar (krediet), de andere als schuldenaar (debet). Hetzelfde principe kan
worden toegepast op salarissen, op de aan- en verkoop van goederen, betalingen van schulden,
allerhande contracten tussen 2 personen leasings, in de verzekeringswereld (verzekeraar /
verzekerde), etc.
Merken we tenslotte op dat verschillende types van rechten gelijktijdig kunnen worden uitgeoefend
ten aanzien van één en hetzelfde goed.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator DWH van de persoon
Identificator DWH van het goed
Datum van de incorporatie in het patrimonium
Datum van de verwijdering uit het patrimonium

Relaties (associaties)
Deze klasse geeft, per definitie, de relatie weer die bestaat tussen een persoon (klasse “Persoon”) en
een goed, van welke aard ook (klasse “Goed”).
De relatie met de klasse “Historiek van de Houders van rechten” geeft weer dat de relatie tussen
personen en goederen kan evolueren in de tijd, zowel voor wat betreft de aard als voor de waarde (ten
voordele of ten nadele van een persoon).

2.1.2.4 B0104 Historiek van Houders van rechten
Bestaansreden
Deze klasse houdt de historiek bij van de notie “Houder van rechten”, zoals ze wordt uitgeoefend
door een persoon ten aanzien van een goed. Het is erg belangrijk deze notie gedurende de hele
levensduur van een persoon en een goed bij te houden omdat ze als basis dient voor de berekening
van :
o Het patrimonium
o Het fiscaal passief
o Het niet-fiscaal passier
o Het fiscaal krediet
o Het niet-fiscaal krediet
van een persoon (door ook de verbanden te gebruiken die bestaan tussen de persoon andere
personen).
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Waarde
Begindatum van de geldigheid
Einddatum van de geldigheid
Aard van het recht (type) : het type van recht dat een persoon kan laten gelden (eigenaar van
een gebouw, huurder, houder van een rekening, Houder van rechten van een
levensverzekeringscontract, Houder van rechten van pensioensparen, schuldenaar van een
fiscale of niet-fiscale schuld ten aanzien van de Staat, BTW-plichtige, etc.) Deze notie moet
erg fijn en precies ingevuld worden opdat ze haar rol in de exploitatie van de gegevens
correct zou kunnen spelen. Wij herinneren eraan dat het doel is het berekenen van de noties
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van actief, passief en patrimonium. Een voorbeeld van de mogelijke waarden :
vruchtgebruiker, naakte eigendom, erfpacht, ...
Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Houder van rechten” laat toe een historiek bij te houden van de rechten die
een persoon in de loop van de tijd heeft kunnen uitoefenen ten aanzien van een goed.

2.1.2.5 B0105 Historiek van valorisaties van een goed
Bestaansreden
Wanneer men de notie “patrimonium” beschouwt interesseert men zich voornamelijk in termen van
de realisatie, men stelt zich met andere woorden de vragen : “Welke is de waarde van het goed indien
het gerealiseerd dient te worden?” In functie van de aard en, voornamelijk, zijn gebruik, zal de
waarde beschouwd worden, voornamelijk als “materiële waarde” of als “immateriële waarde”.
Als voorbeeld kan men een bankbiljet beschouwen. Haar materiële waarde is die van enkele
vierkante centimeter papier waarop het biljet is gedrukt. De immateriële waarde daarentegen is de
monetaire waarde van het biljet, zoals die is toegekend door de Nationale Bank bij de uitgave van het
biljet (bijvoorbeeld : een 50 biljet). Deze waardering staat los van de productiekost van het biljet.
Over de tijd kan de waardering van een goed evolueren, naar boven zowel als naar beneden. Het is
bijgevolg erg belangrijk een historiek bij te houden. De waarde kan eveneens evolueren als gevolg
van valutaschommelingen.
De klasse “Historiek van de waarderingen van een goed” laat toe de verschillende voorvermelde
doeleinden te realiseren : verschillende types van waardering, eventueel uitgedrukt in verschillende
valuta, kunnen worden gedefinieerd voor een goed, en deze types van waardering kunnen evolueren
in de tijd op een asynchrone wijze. Als voorbeeld kunnen we een onroerend goed nemen, met zijn
venale waarde, constructiewaarde, huurwaarde, unieke fiscale waarde, etc.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

o

Type van waarde : venale waarde, constructiewaarde, huurwaarde, fiscale waarde, ...
Waarde : de waarde, in cijfers, van het goed
Valuta : indien van toepassing, de valuta waarin de waardering is uitgedrukt
Begindatum van de waardering, einddatum van de waardering : deze eigenschappen bepalen
een tijdsvenster gedurende dewelke de waarde van het goed en de valuta waarin ze is
uitgedrukt als constant worden beschouwd.
Datum van de schatting

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Goed” geeft aan dat een historische waardering noodzakelijkerwijze
samenhangt met één en slechts één goed.
De relatie met de klasse “wisselkoers” wordt gebruikt om de waarde in lokale munt te bepalen ( )
voor goederen waarvan de waarde in vreemde valuta is uitgedrukt.
De relatie met de klasse “Persoon” laat eventueel toe de schatter aan te geven (dit is geen
noodzakelijke informatie, en in veel gevallen is deze informatie niet voorhanden).

2.1.2.6 B0106 Samenstelling van een goed
Bestaansreden
Deze klasse bewaart de historiek van de samenstelling van een goed. Ze geeft weer dat een goed kan
samengesteld zijn uit andere goederen, en dat deze samenstelling kan veranderen in de tijd volgens
twee mechanismen : een aggregatie-mechanisme (samenstelling) en een segregatie-mechanisme
(splitsing).
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Het mechanisme van aggregatie betekent dat een goed kan gecreëerd worden vertrekkende vanuit
verschillende goederen, en dat deze situatie over de tijd verder kan evolueren volgens 2 mechanismen
: een mechanisme van verdere aggregatie of een segregatie of opnieuw uiteenvallen van het goed. Als
voorbeeld kan men de aankoop van verschillende terreinen beschouwen door éénzelfde persoon, die
deze naderhand samenvoegt tot één terrein.
Het mechanisme van segregatie bestaat hierin dat een goed kan gesplitst worden in verschillende
nieuwe goederen, elk met hun unieke identificator in het datawarehouse (als voorbeeld kan men een
erfenis nemen, waarbij een terrein verdeeld wordt over de verschillende erfgenamen).
Het bewaren van de historiek wordt voornamelijk gemotiveerd doordat het hierdoor mogelijk wordt
de evolutie van het patrimonium van een persoon te volgen.
Voornaamste attributen
o
o

Begindatum : geeft aan op welke datum een goed is beginnen deel uit te maken van een
ander goed.
Einddatum : geeft aan op welke datum een goed is gestopt deel uit te maken van een ander
goed.

Relaties (associaties)
De recursieve relatie tussen de klasse “Goed”, genoemd “Samenstelling”, is een associatieklasse die
gerealiseerd wordt door de klasse “samenstelling van het goed”.

2.2 FACET B02 : ONROEREND GOED
2.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens die een terrein, een gebouw of een ander onroerend goed beschrijven, inclusief de
verschillende waarden (venale waarde, huurwaarde, constructiewaarde of fiscale waarde). Er worden
2 soorten van onroerend goed in aanmerking genomen : goederen die onroerend zijn van aard, en
andere.
De voornaamste informatie van dit facet komt uit de patrimoniale documentatie.
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Inhoud van het facet

2.2.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

2.2.2.1 B0201 Onroerend goed
Bestaansreden
Deze klasse is de eigenlijke identificatiefiche van het onroerend goed. Ze bevat de beschrijvende
gegevens van het goed die niet voorkomen in de klasse “Externe beschrijving van het goed”. De
goederen, die omwille van het gebruik dat ervan gemaakt wordt gelijkgesteld worden met onroerend
goed, maken deel uit van deze klasse. Als voorbeeld kan men denken aan een tuinhuisje, verankerd in
de grond, of een boom (vast geplant in volle grond), een ingerichte keuken (indien ze niet
verplaatsbaar is), etc.
Een goed kan worden beschouwd als een onroerend van aard, omwille van zijn gebruik, wegens een
eeuwigdurende link met een locatie of bij anticipatie (bijvoorbeeld de verkoop van een goed in zijn
toekomstige toestand, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een huis waarin grote aanpassingswerken
bezig zijn onder voorbehoud van voltooiing van de werkzaamheden).
Een element van deze klasse bestaat altijd in correlatie met een element van de klasse “Goed”.
Daarenboven wordt de historiek van de waarden van alle goederen bijgehouden.
Voornaamste attributen
o
o

o
o
o
o
o
o

Identificator DWH van het goed
Venale waarde : dit is een statistische waarde. Het is de verwachte waarde die men zou
kunnen bekomen voor het goed bij een aantal gemiddelde kopers. Deze schatting wordt
uitgevoerd op basis van wiskundige modellen die zijn uitgewerkt voor elk type van goed.
Constructiewaarde
Huurwaarde
Unieke fiscale waarde of waardering : wordt afgeleid van de 3 voorvermelde waarden ;
Huurprijs (op de vrije markt, inclusief lasten)
Sociale huur (op de sociale huurmarkt, inbegrepen lasten)
Kadastraal inkomen
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Alle eigenschappen die samen de waarde van een goed bepalen worden bijgehouden in de klasse
“Historiek van de waardering van een goed”. Ze worden hier hernomen enkel om het gezichtspunt
van de gebruiker te verduidelijken.
Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Urbanisme” geeft de stedebouwkundige gegevens van een gebouw weer.

2.2.2.2 B0202 Urbanisme
Bestaansreden
Deze klasse centraliseert het geheel van de stedebouwkundige gegevens van een gebouw. Enkel de
digitaliseerbare gegevens worden in het bestand opgenomen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identificator DWH van het goed
Vergunningsaanvraag
Classificatie (type van vergunning : bouwvergunning, verbouwingsvergunning, etc.)
Bestemming
Affectatie
Vervaldatum vanaf wanneer de vergunning niet meer geldig is
Datum van aflevering van de vergunning
Type van aanvrager : eigenaar, derde, etc.
Architect
Bouwheer

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Persoon” wordt gebruikt voor het kwalificeren van de volgende
eigenschappen : architect en bouwheer.

2.2.2.3 B0203 Dienstbaarheid
Bestaansreden
Dit is een associatieklasse die de afhankelijkheid uitdrukt tussen twee of meer onroerende goederen
in termen van dienstbaarheid. Een goed kan dienstbaarheid verplicht zijn met verschillende andere
goederen.
Er bestaan verschillende types van dienstbaarheid :
Wettelijke dienstbaarheden : deze vloeien voort uit de wet, en houden nooit verband met
personen
o Contractuele dienstbaarheden
o Recursieve dienstbaarheden in relatie tot het goed.
Een dienstbaarheid kan een waarde hebben en kan afgekocht worden.
o

Voornaamste attributen
o
o
o

Identificator DWH van goed 1
Identificator DWH van goed 2
Type van dienstbaarheid

Relaties (associaties)
Geen
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2.3 FACET B03 : MATERIEEL ROEREND GOED
2.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Gegevens die de roerende goederen beschrijven met een reële waarde inherent aan het voorwerp,
zoals de meubelen in een woning, de kunstwerken, auto’s of alle andere materiële voorwerpen
waarvan de waarde direct verbonden is met het voorwerp, dit in tegenstelling met de materiële
waarde van het voorwerp zelf (als voorbeeld kan hier gelden een certificaat voor de belegging van
1000 . Dit is een immaterieel roerend goed met een intrinsieke waarde van 1000 , terwijl de waarde
van het voorwerp zelf (een stukje bedrukt papier) minder dan een Euro bedraagt.).
Sommige voorwerpen kunnen in meer dan één facet worden ondergebracht: een biljet van 100 BEF is
een immaterieel onroerend goed (met een waarde van 100 BEF), maar datzelfde biljet kan een
materieel roerend goed worden wanneer het bijvoorbeeld aanzien wordt als een verzamelobject.
Vanaf dat ogenblik geldt niet meer de waarde van de opdruk (100 BEF), maar de waarde van het
object voor de verzamelaar. Deze waarde kan hoger, gelijk of lager zijn aan de oorspronkelijke 100
BEF. Op dezelfde wijze wordt een mobiele keuken beschouwd als een roerend goed, maar wanneer
ze integrerend deel uitmaakt van de verkoop van een onroerend goed, zal ze beschouwd worden als
onroerend.
Inhoud van het facet

2.3.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

2.3.2.1 B0301 Materieel roerend goed
Bestaansreden
Generieke klasse die gebruikt wordt voor het groeperen van het geheel van de eigenschappen en
gedragingen die gemeenschappelijk zijn aan alle materiële roerende goederen, voor zover deze niet
reeds werden opgenomen in de klasse “Roerend goed”.
De informatie van deze klasse wordt aangeleverd door de verzekeringsmaatschappijen, de DIV, de
“patrimoniale documentatie” of de FOD Mobiliteit.
Een element van deze klasse bestaat altijd in correlatie met een element van de klasse “Roerend
goed”.
Een goed kan worden beschouwd als een materieel roerend goed door zijn aard, omwille van zijn
bestemming of bij anticipatie (bijvoorbeeld, een boom indien men hem verkoopt om te hakken en in
planken te verzagen).
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Algemeen geldt dat de gegevens in deze klasse en de afgeleide klassen niet enkel gebruikt worden
voor het vaststellen van het patrimonium, maar kun kennis is eveneens belangrijk om redenen van
invordering. Sommige nuttige gegevens kan men bekomen door het vergelijken van de verschillende
elementen van patrimoniale gegevens.
Voornaamste attributen
o
o
o

DWH identificator van het goed
Type
Omschrijving

Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie van sub-typering met de klassen “Voertuig”, “Boot / Vaartuig”, “Vliegtuig /
luchtvaartuig” en “Geregistreerd roerend goed”.

2.3.2.2 B0302 Voertuig
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt voor het centraliseren van de informaties eigen aan voertuigen. De
informaties opgenomen in deze klasse worden aangeleverd dor DIV.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

DWH identificator van het goed
Immatriculatie
Datum van inverkeerstelling
Fiscaal vermogen

Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie van sub-typering met de klasse “Materieel roerend goed”. De klasse “Voertuig”
erft eigenschappen en gedragingen van deze klasse.

2.3.2.3 B0303 Boot / Vaartuig
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt voor het centraliseren van de informatie eigen aan boten en andere
vaartuigen, voor zover het mogelijk is de informatie te bekomen bij havens, kapiteindiensten, etc.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

DWH identificator van het goed
Bouwjaar
Datum van ingebruikname
Vermogen

Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie van sub-typering met de klasse “Materieel roerend goed”. De klasse “Boot /
vaartuig” erft eigenschappen en gedragingen van deze klasse.

2.3.2.4 B0304 Vliegtuig / Luchtvaartuig
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt voor het centraliseren van de informatie eigen aan vliegtuigen en andere
luchtvaartuigen, voor zover het mogelijk is de informatie te bekomen.
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Voornaamste attributen
o
o
o

DWH identificator van het goed
Bouwjaar
Datum van ingebruikname

Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie van sub-typering met de klasse “Materieel roerend goed”. De klasse “Vliegtuig /
luchtvaartuig” erft eigenschappen en gedragingen van deze klasse.

2.3.2.5 B0305 Geregistreerd roerend goed
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt voor het centraliseren van alle informatie die men kan verkrijgen inzake
geregistreerde roerende goederen : schilderijen, kunstwerken, verzamelingen, etc.
Voornaamste attributen
o
o

DWH identificator van het goed
Datum van certificering

Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie van sub-typering met de klasse “Materieel roerend goed”. De klasse
“Geregistreerd roerend goed” erft eigenschappen en gedragingen van deze klasse.

2.4 FACET B04 : IMMATERIEEL ROEREND GOED
2.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet groepeert de gegevens met betrekking tot immateriële activa, zoals monetaire waarden,
intellectuele goederen, auteursrechten, patenten, etc.
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Inhoud van het facet

2.4.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

2.4.2.1 B0401 Immaterieel roerend goed
Bestaansreden
Deze klasse is de hoofdklasse van het facet. Ze groepeert alle goederen die als immateriële roerende
goederen beschouwd worden.
Een element van deze klasse bestaat altijd in correlatie met een element uit de klasse “Roerend goed”.
Voornaamste attributen
Geen, behoudens deze bepaald voor de klassen “Roerend goed” en “Goed”, die deze klasse overerft.
Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie van sub-typering met de klasse “Roerend goed”. De klasse “Immaterieel
roerend goed” erft eigenschappen en gedragingen van deze klasse.

2.4.2.2 B0402 Schuldvordering / Schuld
Bestaansreden
De schulden die een belastingplichtige heeft ten aanzien van de fiscale administratie kunnen
gecompenseerd worden door de kredieten die een belastingplichtige heeft ten aanzien van dezelfde
administratie (bijvoorbeeld een BTW-krediet). Dit compensatiemechanisme kan slechts worden
toegepast indien de schulden en schuldvorderingen betrekking hebben op éénzelfde type belasting.
Van deze klasse zal een historiek van waarden worden bijgehouden. Deze klasse is generiek en is de
superklasse van de klassen “Fiscale schuldvordering / fiscale schuld” en “Niet-fiscale
schuldvordering / niet-fiscale schuld”.
Via de relatie tussen “Goed” en “Persoon” (via de associatieklasse “Houder van rechten”) kan men de
schuldenaars en Houders van rechten identificeren, gezien, via het mechanisme van overerving, een
schuld altijd verbonden is met een goed (klasse “Goed”).
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De schuldvorderingen en schulden van bedrijven kan men terugvinden in de balansen.
Dit facet omvat de Onroerende voorheffing, die het voorwerp kan uitmaken van een invordering.
Terugbetalingen van belastingen vallen eveneens in deze categorie, evenals de gekende inkomsten en
uitgaven.
Een schuld is een verplichting iets te geven, te doen of niet te doen.
Waar de noties van fiscaal krediet en fiscale invordering op zich een verschillende zin aangeven van
dezelfde realiteit, geldt niet hetzelfde voor de notie niet-fiscaal krediet en niet-fiscale invordering.
De klasse “Schuldvordering / Schuld” omvat ook alle financiële producten die als risicoloos worden
beschouwd. Men denkt hierbij aan obligaties, verzekeringsproducten, de producten van tak 21 en tak
23, kapitalisatie SICAVs, SICAVs met coupon, etc. Van obligaties worden slechts de aangegeven
obligaties opgevolgd. Indien dit niet het geval is, is het niet mogelijk de controle uit te voeren of het
patrimonium op te volgen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Bedrag
Valuta
Datum
Omschrijving (Van wat, bijvoorbeeld, in beslag genomen werd)

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.

2.4.2.3 B0403 Rekeningen
Bestaansreden
Deze klasse bevat het saldo van de BTW rekeningen, de bankrekeningen (lopende rekeningen,
spaarrekeningen, waarborgrekeningen, etc.). Van deze klasse wordt een historiek van de waarden
bijgehouden.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Rekeningnummer : uitgedrukt door een relatie naar een ander goed
Saldo
Valuta
Datum van het saldo : de “waarde datum” is erg belangrijk voor de invordering : bij een
beslaglegging geldt dat, indien op datum van de inbeslaglegging 1.000.000 op een rekening
staat, en de volgende dag 5.000.000 , slechts 1.000.000 effectief kunnen worden in beslag
genomen.

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.

2.4.2.4 B0404 Financiële risicoproducten
Bestaansreden
Deze klasse groepeert, onder andere, de aandelen en deelnames die personen hebben, met andere
woorden, alle risico-kapitalen. De informatie in deze klasse wordt aangeleverd via het Belgisch
Staatsblad of via notariële akten. Van deze klasse wordt een historiek van de waarden bijgehouden.
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Voornaamste attributen
o
o
o
o

Bedrag
Valuta
Nominaal
Aantal aandelen (of deelnames)

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.
De notie eigenaar van een aandeel of van een deelname kan worden teruggevonden via de relatie
tussen een persoon en een materieel roerend goed via de associatieklasse “Houder van rechten”.

2.4.2.5 B0405 Verzekering
Bestaansreden
Deze klasse bevat de informatie met betrekking tot verzekeringskontrakten tussen personen
(levensverzekeringen, pensioensparen, brandverzekering, etc.). De informaties in deze klasse worden
aangeleverd door alle betrokkenen (Belgische banken, verzekeringsmaatschappijen, ...). Van deze
klasse wordt een historiek van de waarden bijgehouden.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Type van (verzekerings)contract : leven, bestuur van een bedrijf, overlijden, hospitalisatie,
spaar-pensioen, groepsverzekering, ...
Begindatum
Einddatum
Verzekerd bedrag
Valuta

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.
Vragen zoals “Wie stort?”, “Voor wie?”, etc, kunnen beantwoord worden via de bestaande relatie
tussen personen en materiële goederen via de associatieklasse “Houder van rechten”.

2.4.2.6 B0406 Voorschot
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt voor aandeelhouders die voorschotten storten aan hun bedrijven, mits een
vergoeding van X% (lening zonder contract). Ze hebben dus een schuldvordering ten opzichte van
hun bedrijf. Men kan dit terugvinden op de balans van de bedrijven.
Indien de voorschotten groter zijn dan het kapitaal op 01 januari van het fiscaal jaar, dienen deze als
dividend beschouwd te worden en zijn ze onderworpen aan een verschillende belastingsaanslag.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

Bedrag
Valuta
Stortingsdatum
Conventie : Ja of nee (op het ogenblik van registratie)
Interest niveau
Wijze van terugbetaling : maandelijks, ...
Datum van terugbetaling : vervaldatum
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o

Vastgesteld contract of niet

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.
De Houders van rechten en opdrachtgevers kunnen worden teruggevonden dankzij de
associatieklasse “Houder van rechten” die de relaties tussen de personen en de goederen weergeeft.

2.4.2.7 B0407 Geblokkeerde fondsen
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt voor de bedragen die gestort worden aan de deposito- en consignatiekas.
Voornaamste attributen
o
o
o

Bedrag
Valuta
Datum storting

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.
De notie depositoris (notaris, curator, etc.) en gefailleerde (identificatie van de zaak, van het
faillissement) worden uitgedrukt via de associatieklasse “Houder van rechten” die het verband legt
tussen de generieke klassen “Goed” en Persoon”.

2.4.2.8 B0408 Patent
Bestaansreden
In deze klasse worden per definitie alle patenten geregistreerd en alle bijhorende informatie. Van
deze klasse wordt een historiek van de waarden bijgehouden.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Datum patent
Duur
Bedrag
Valuta

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.

2.4.2.9 B0409 Auteursrecht
Bestaansreden
Deze klasse centraliseert per definitie alle informatie inzake auteursrechten van een persoon. Van
deze klasse wordt een historiek van de waarden bijgehouden.
Voornaamste attributen
o
o
o

Begindatum
Einddatum
Bedrag
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o

Valuta

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Immaterieel roerend goed”.

2.4.2.10 B0410 Oppositie op effecten
Bestaansreden
Deze klasse centraliseert per definitie alle informatie betreffende oppositie op effecten. Van deze
klasse wordt een historiek van de waarden bijgehouden.
Voornaamste attributen
o
o
o

Datum oppositie
Type van effect
Bedrag

Relaties (associaties)
Deze klasse erft niet enkel alle eigenschappen en gedragingen van de klasse “Immaterieel roerend
goed”, er bestaat ook een relatie met de klasse “Goed”, die aangeeft op welk(e) goed(eren) oppositie
geldt. Een zelfde goed kan het voorwerp uitmaken van verschillende opposities.
De vermoedelijke eigenaar wordt geïdentificeerd aan de hand van de relatie tussen “Persoon” en
“Goed”, via de associatieklasse “Houder van rechten”.

2.4.2.11 B0411 Niet-fiscale schuldvordering / Niet-fiscale schuld
Bestaansreden
Deze klasse centraliseert de schuldvorderingen en schulden van andere dan fiscale aard die aan de
FOD bekend zijn, zoals een hypotheek die rust op een onroerend goed, een banklening of een andere
schuld die op een andere dan fiscale wijze moet worden geïnd.
Het nationaal register van beslagleggingen is een informatiebron voor deze gegevens.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Datum : datum van lening, ...
Bedrag : bedrag van de lening, etc. (hoofdbedrag + bijkomende bedragen)
Periodiek bedrag : mensualiteit, annuïteit, ...
Type van terugbetaling

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van de eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Schuldvordering / schuld”, waarvan deze klasse een sub-klasse is.

2.4.2.12 B0412 Fiscale schuldvordering / Fiscale schuld
Bestaansreden
Deze klasse centraliseert de fiscale schuldvorderingen en schulden : verschuldigde belastingen, BTW
schulden en schuldvorderingen, boeten, ...
Voornaamste attributen
o
o

Datum : datum van lening, ...
Bedrag : bedrag van de lening, etc. (hoofdbedrag + bijkomende bedragen)

Naam bestand : P175U NL Logisch Model - Detailniveau Subjecten.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:17

Pagina 37 van 146

o
o
o

Mensualiteit
Type van terugbetaling
Omschrijving (van wat bijvoorbeeld is aangeslagen)

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan de overerving van de eigenschappen en gedragingen van de klasse
“Schuldvordering / schuld”, waarvan deze klasse een sub-klasse is.

2.5 FACET B05 : MUTATIE
2.5.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Alle gegevens die veranderingen aangeven met betrekking tot roerende of onroerende goederen, al
dan niet aan de hand van een notariële akte, bij contract of omwille van wettelijke beschikkingen.
Deze mutaties laten toe veranderingen van eigenaar van een goed bij te houden. Deze klasse omvat
de verklarende akten, en overdrachtsakten tussen levenden en doden, de mutaties door erfenis en door
verjaring,...
Een mutatie kan worden gedefinieerd als : “Elk feit (vb.: overlijden, etc.) of contract dat het
eigendomsrecht of het gebruiksrecht (vb. Leasing) van een goed overdraagt van een persoon
(natuurlijke persoon of rechtspersoon) of een groep van personen naar een andere persoon of groep,
of naar een goed (vb.: sommige dienstbaarheden). De volgende aspecten vallen hieronder :
vruchtgebruik, naakte eigendom, gebruiksrecht van een goed, oppervlakte, erfpacht, etc. bij
onroerende goederen zijn de mutaties het resultaat van authentieke aktes.
Inhoud van het facet
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2.5.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

2.5.2.1 B0501 Mutatie
Bestaansreden
Deze klasse is een generieke klasse die alle aktes of aan een mutatie transactie gelijkgestelde
feitelijkheden bevat.
Een mutatie is elke feitelijkheid of akte die het eigendomsrecht of vruchtgebruik van een goed
overdraagt van één persoon of goed aan een andere persoon of goed.
Voornaamste attributen
o
o

DWH identificator van de mutatie
Datum van het contract

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Houder van rechten” wordt gebruikt om aan te geven wie de crediteur(s) en
de debiteur(s) zijn van de transactie. Ze geeft eveneens aan dat, ingevolge een mutatie, er altijd een
impact is op de Houder(s) van rechten van het goed waarop de mutatie betrekking heeft.

2.5.2.2 B0502 Feitelijkheden
Bestaansreden
Deze klasse groepeert alle feitelijke mutaties, waaronder deze die voortvloeien uit wettelijke
bepalingen.
Voornaamste attributen
o
o

Type van datum : datum van een gerechtelijke beslissing, datum van een notariële akte (vb.:
akte die een dienstbaarheid erkent).
Type (feitelijkheid, overgeërfd van de klasse “Mutatie”) : overlijden, verwerving, uitdoving,
etc.

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan deze die aangeeft dat deze klasse een sub-klasse is van de klasse
“Mutatie”.

2.5.2.3 B0503 Onderhandse akte
Bestaansreden
Deze klasse bevat alle mutaties die niet voor een notaris geacteerd zijn (het zijn geen authentieke
aktes).
Voornaamste attributen
o
o
o

Zekere datum : datum van ondertekening. Deze kan gekend zijn via de registratie van het
contract, na het overlijden van één van de partijen of via de notariële akte.
Type (aard, overgeërfd van de klasse “Mutatie”) : verkoop, verdeling, schenking, etc.
Aangegeven waarde : in tegenstelling tot de huurwaarde (eigenschap “Bedrag” van de klasse
“Mutatie”)

Relaties (associaties)
Behoudens de subklasse-relatie ten aanzien van de klasse “Mutatie”, bestaat er ook een relatie met de
klasse “Persoon” die bijvoorbeeld kan aangeven welke immobiliën-makelaar is tussengekomen in een
onroerend goed transaktie.
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2.5.2.4 B0504 Authentieke akte
Bestaansreden
Deze klasse groepeert de mutaties die voor de notaris geacteerd zijn en bijgevolg als authentieke
aktes beschouwd kunnen worden. Ze vertegenwoordigt een superklasse voor de klassen
“Transcriptie”, “Hypothecaire inschrijving”, “Beslaglegging / Bevel”, en « Vrijgave ».
Voornaamste attributen
o

Type van authentieke akte : hypothecaire inschrijving, transcriptie, beslaglegging, etc.

Relaties (associaties)
Er bestaat geen andere relatie dan deze die aangeeft dat deze klasse een sub-klasse is van de klasse
“Mutatie”.

2.5.2.5 B0505 Transcriptie
Bestaansreden
Deze klasse groepeert alle transcripties van aktes (die betrekking hebben op onroerend goed).
Voornaamste attributen
o

Datum (overgeërfd van de klasse “Mutatie”) : het betreft de datum van registratie voor de
roerende goederen en de datum van inschrijving van de hypotheek in het geval van
onroerende goederen.

Relaties (associaties)
Deze klasse is een sub-klasse van de klasse “Authentieke akte”.
Een directe relatie met de klasse “Persoon” identificeert de notaris.

2.5.2.6 B0506 Hypothecaire inschrijving
Bestaansreden
Deze klasse groepeert alle hypothecaire inschrijvingen. Momenteel worden hypotheken gelinkt aan
personen (via het Nationaal nummer of het BTW nummer) en niet aan goederen. In de toekomst zal
men pogen de hypotheken onmiddellijk aan goederen te linken.
Een persoon kan verschillende hypotheken hebben voor dezelfde schuld en voor verschillende
bedragen.
Voornaamste attributen
o
o
o

o
o
o

Inschrijvingsnummer
Inschrijvingsdatum
Datum van overlijden : belangrijk voor wettelijke hypotheken omdat, in dat geval, de
ontvanger die het recht heeft de hypotheek op te nemen (occulte hypotheek). De notaris
moet weten of de erfenisrechten betaald zijn.
Bedrag van de inschrijving
Bedrag van de schuld
Kantmelding

Relaties (associaties)
Deze klasse is een sub-klasse van de klasse “Authentieke akte”.
De relatie met de klasse “Beslaglegging / bevel” laat toe te weten of een hypotheek rust op een in
beslag genomen goed.
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Een directe relatie met de klasse “Persoon” identificeert de notaris.

2.5.2.7 B0507 Beslaglegging / Bevel
Bestaansreden
Deze klasse groepeert alle informatie die betrekking heeft op beslagleggingen op hypotheken (in
geval van bankroet). Een beslaglegging is niet mogelijk zonder inschrijving.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Nr. Beslaglegging
Nr. Inschrijving
Datum van bevel : datum van de beslaglegging
Bedrag : bedrag waarop de beslaglegging betrekking heeft

Relaties (associaties)
De schuldenaar en de schuldeiser worden geïdentificeerd aan de hand van de relatie die bestaat tussen
“Persoon” en “Mutatie”.
De deurwaarder wordt geïdentificeerd aan de hand van een directe relatie met de klasse “Persoon”.
De hypothecaire inschrijving die het voorwerp uitmaakt van een beslaglegging wordt geïdentificeerd
aan de hand van een directe bestaande relatie tussen de klassen “Beslaglegging / Bevel” en
“Hypothecaire inschrijving”.
Er bestaat tenslotte een relatie die aangeeft dat deze klasse een sub-klasse is van de klasse
“Authentieke akte”.

2.5.2.8 B0508 Vrijgave
Bestaansreden
Deze klasse heeft betrekking op alle aktes waardoor een goed dat het voorwerp uitmaakt van een
hypothecaire inschrijving wordt vrijgegeven. Ze heeft betrekking op een vermindering van het bedrag
of op een vermindering van de waarborg (een gedeelte van het goed).
Indien een goed met een hypotheek bezwaard is, kan het vrijgegeven worden zodra het bedrag van de
lening is terugbetaald. Het voorwerp wordt vrijgegeven.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Volledigheid : volledig of gedeeltelijk
Referentie
Datum
Effectieve datum
Bedrag

Relaties (associaties)
Er is geen enkele andere relatie dan dat deze klasse een sub-klasse is van de klasse “Authentieke
akte”.
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2.6 FACET B06 : EXTERNE OMSCHRIJVING
2.6.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Oorspronkelijk diende dit facet alle informaties te groeperen die een goed karakteriseren en waarvan
de informatie afkomstig is van bronnen buiten FOD Financiën.
Teneinde de evolutiviteit van het systeem te garanderen, werd deze benadering veralgemeend naar
het geheel van alle eigenschappen van een goed. Dit concept laat toe informatie-elementen toe te
voegen zonder de structuur van de klassen te wijzigen.
Normaal wordt elke eigenaar verondersteld een document op te sturen naar het Kadaster om
wijzigingen aan zijn goed te melden (onroerend goed). De eigenaar moet deze informatie spontaan
aanleveren, maar indien hij dit niet doet, stuurt de Administratie een document “Aangifte 43B” dat de
eigenaar dient te vervolledigen om eventuele wijzigingen te melden.
Inhoud van het facet

2.6.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

2.6.2.1 B0601 Externe omschrijving
Bestaansreden
Deze klasse is een associatieklasse die een relatie aangeeft tussen de klasse “Goed” en de klasse
“Lijst van beschrijvende elementen”.
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Voornaamste attributen
o
o

Naam
Beschrijving

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Historiek van waarden” laat toe de historiek te achterhalen van een element
(de verschillende waarden die een eigenschap heeft aangenomen gedurende een periode).
De relatie met de klasse “Goed” geeft aan op welk goed de descriptor betrekking heeft.
De relatie met de klasse “Lijst van beschrijvende elementen” geeft het verband aan tussen een externe
descriptor en een referentie-element.
Er bestaat een relatie met de “Verklaring 43B” (facet “Declaratie Aspect”) die de beschrijvende
elementen van een goed bevat welke het voorwerp uitgemaakt hebben van een wijziging (in theorie
dient de eigenaar spontaan een aangifte te verrichten, maar dit is zelden het geval).

2.6.2.2 B0602 Lijst van beschrijvende elementen
Bestaansreden
Deze klasse bevat alle elementen die gebruikt worden om een goed te omschrijven. Het is een lijst
van elementen, een soort referentie database, een catalogus van beschrijvende elementen.
Voornaamste attributen
o
o
o

DWH identificator : interne identificator aan het DWH
Omschrijving
Beschrijving

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Externe beschrijver” verbindt een externe descriptor van een goed aan de
lijst die de verschillende elementen beschrijft.
De relatie met de klasse “Type van goed” laat toe het geheel van de externe beschrijvende elementen
voor een type van goed te bepalen. Dit garandeert dat een goed van een zeker type altijd aan de hand
van dezelfde descriptoren weergegeven wordt.

2.6.2.3 B0603 Historiek van waarden
Bestaansreden
Deze klasse laat toe de verschillende waarden die een goed in de loop van de jaren heeft op te volgen.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Begindatum van de waardering
Einddatum van de waardering

Relaties (associaties)
Deze klasse heeft slechts een relatie met de klasse “Externe beschrijving”, die toelaat de inventaris
van de waarden van de beschrijving op te volgen in de loop van de tijd.
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2.6.2.4 B0604 Code 62 termen
Bestaansreden
Deze klasse geeft de hele nomenclatuur weer van de Patrimoniale Documentatie, gekend onder de
naam “Code 62 Termen”. Het betreft een nomenclatuur met 62 informatie-elementen om een
onroerend goed te beschrijven. Per type van gebouw (bel etage, industriegebouw, etc.) is de
samenstelling van de code verschillend.
Op het ogenblik van het schrijven van dit document zijn slechts 14 termen geïdentificeerd voor een
goed van het type “Woonhuis”. In de toekomst zullen nog andere elementen worden toegevoegd aan
deze lijst.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

DWH identificator : identificator intern aan het DWH
FOD Financiën identificator : code of identificatienummer dat toelaat een link te leggen met
het operationeel systeem van FOD Financiën
Code : code of representatieve gebruikersnaam
Beschrijving

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Lijst van beschrijvende elementen” laat toe na te gaan of een beschrijvend
element van een goed al dan niet deel uitmaakt van de codes “62 termen”.

2.6.2.5 B0605 Type van goed
Bestaansreden
Deze klasse wordt gebruikt om types van goederen te repertoriëren, voor zover dit mogelijk is. Dit
laat toe de externe beschrijvingen van goederen te groeperen, en ze in “families” samen te brengen,
en tevens ervoor te zorgen dat de goederen die tot éénzelfde type behoren door dezelfde externe
descriptoren weergegeven worden.
Voornaamste attributen
o
o

DWH identificator : interne identificatie in het datawarehouse
Omschrijving : naam die een type van goed beschrijft voor de gebruikers

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Goed” laat toe een goed te typeren.
De relatie met de klasse “Lijst van beschrijvende elementen” laat toe alle karakteristieken van een
goed te kennen zodra vastgesteld is dat het tot een bepaald type behoort.
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3. LOGISCH MODEL – DETAILNIVEAU SUBJECT ASPECT
AANGIFTE
Omschrijving
Logisch gegevensmodel geassocieerd met elk facet van een subject.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

0.1

Creatie document

LDM

01/04/04

2.0

Integratie commentaren 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
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3.1 FACET : C01 INKOMSTENBELASTING
3.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de aangiften van de verschillende types inkomstenbelasting1 door een
natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).
Inhoud van het facet

0..*

Facette: C01 Inkomstenbelasting
Diagramme: Version 0.4
Distribué le: 30/04/2004

> is annex van

C0101 Type Aangifte Inkomstenbelasting
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type

0..*
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

1..*

Facette: A01 Persoon

0..*

0..*

A0101 Persoon
0..*
> doet een aangifte

1..*

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

0..*

C0103 Aangifte Inkomstenbelasting

1

0..*

0..*

C0102 Element Aangifte Inkomstenbelasting
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

< is annex van
C0104 Waarden Inkomstenbelasting

0,1
< leidt tot

3.1.2

> bestaat uit

Waarde
Type Waarde
Datum

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.1.2.1 C0101 Type Aangifte Inkomstenbelasting
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende types aangiften binnen de Inkomstenbelasting te
identificeren. Als in de toekomst een nieuwe inkomstenbelasting ingevoerd wordt, volstaat het om
een type toe te voegen. In het geval een bestaande inkomstenbelasting verdwijnt, wordt de einddatum
van geldigheid aangepast.
De verschillende types inkomstenbelasting zijn:
o
o

Vennootschapsbelasting: een belasting op het totale inkomen van binnenlandse
vennootschappen
Vennootschapsbelasting Niet-inwoners: een belasting op inkomsten van niet-inwoners2

1

Inkomstenbelasting : d.i. Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, Rechtspersonenbelasting, Personenbelasting Nietinwoners en Vennootschapsbelasting Niet-inwoners.
2 Niet inwoners
Vennootschappen
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o
o
o
o

Personenbelasting Deel 1 en Deel 2: een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners
Personenbelasting Niet-inwoners Deel 1 en Deel 2: een belasting op inkomsten van nietinwoners, meer specifiek Natuurlijke Personen niet-inwonend in België3
Rechtspersonenbelasting: een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen4
dan vennootschappen
Bijlagen: De bijlagen worden eveneens beschouwd als een apart type. Via een recursieve
associatie worden deze gelinkt aan de types aangiften waar zij aan bijgevoegd worden.
• Er zijn vier verplichte bijlagen aan de Vennootschapsbelasting (inwoners en nietinwoners): Jaarrekening, Verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering,
Degressieve afschrijvingen en Vrijgestelde waardeverminderingen en
voorzieningen voor risico’s en kosten. Deze zijn niet gestructureerd en niet alle
beschikbaar in elektronisch formaat. In de toekomst kunnen deze evenwel
gestructureerd worden en dus opgenomen in het DWH.
• Andere bijlagen: naast de verplichte bijlagen kunnen verschillende andere bijlagen
bijgevoegd worden aan de verschillende aangiften. Vb. Overeenkomst BTW,
rapport bedrijfsrevisor. Deze zijn niet gestructureerd en niet allen beschikbaar in
elektronisch formaat. In de toekomst kunnen deze evenwel gestructureerd worden
en dus opgenomen in het DWH.
• Een uitzondering is bvb. Investeringsaftrek. Deze bijlage is gestructureerd en alle
elementen van deze aangifte moeten nu reeds voorzien worden in het DWH.

Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.1.2.2 C0102 Element Aangifte Inkomstenbelasting
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o
o
o

o

•
•
•
3
4

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen andere subjecten worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element. Bvb. rekeningnummer: als reeds een
rekeningnummer gekend is binnen het subject Patrimonium, wordt toch het
rekeningnummer van de aangifte hernomen.
Een element kan aan verschillende types aangiften gelinkt worden. Dit kan enkel op
voorwaarde dat de betekenis van het element identiek is de verschillende types aangiften.
Indien de betekenis afwijkt, is het vereist een bijkomend element te creëren.

Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen ,… die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste
inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België niet in België hebben
Vreemde Staten, staatkundige onderdelen en plaatselijke gemeenschappen daarvan
Rechtspersonen die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in
België hebben

Niet inwoners Natuurlijke personen: Niet-rijksinwoners
Rechtpersonen:

•

•
•

Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten,
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare kerkelijke instellingen ;
Rechtspersonen die niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen
Rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer
hebben en geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden
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Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de verschillende types inkomstenbelasting zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

o
o

Vennootschapsbelasting: een belasting op het totale inkomen van binnenlandse
vennootschappen:
• Datum verzending aangifte
• Datum Algemene Vergadering
• Datum sluiting balans
• Datum termijn verlenging
• Alle gegevens van de aangifte Vennootschapsbelasting:
Vennootschapsbelasting Niet-inwoners:
• Idem Vennootschapsbelasting
Personenbelasting Deel 1 en Deel 2:
• Datum van verzending
• Datum termijn verlenging
• Datum vertrek naar buitenland
• Datum overlijden
• Inkomensjaar
• Belastingsjaar
• Code belastingplichtige: een belastingplichtige ontvangt een code in functie van het
feit of hij al dan niet belastbaar is.
Belastbaar: belastingplichtige ontvangt een aangifte. Belastbaar inkomen is
groter dan nul.
Niet belastbaar: belastingplichtige ontvangt een aangifte. Belastbaar inkomen
van de persoon is echter tijdelijk nul en kan dus niet belast worden. Vb.
Werkloze: belastbaar inkomen is nul. Op het moment dat de werkloze opnieuw
werk vindt, moet hij opnieuw aangifte doen van zijn beroepsinkomen.
Vrijgesteld: belastingplichtige ontvangt geen aangifte. Belastbaar inkomen is
verwacht nul te zijn voor alle toekomstige aanslagjaren. Vb. pensioentrekkende
zonder kadastraal inkomen.
•
•

Aantal aangiften per (ex-)huishouding
Wijze van verzending:
Globale verzending (alle aangiften worden op hetzelfde moment verstuurd).
Handmatig (individuele verzending van een aangifte)

•

Wijze van aangifte:
Op papier
Tax-on-Web

•

o

o

Flag forfaitair bedrag: bijvoorbeeld, voor sommige beroepen stelt de administratie
een forfaitair belastbaar inkomen voor. De persoon heeft de keuze het forfaitair
bedrag aan te geven of het reële bedrag te declareren.
• Alle gegevens van de aangifte Personenbelasting Deel 1 en Deel 2
Personenbelasting Niet-inwoners Deel 1 en 2:
• Idem Personenbelasting Deel 1 en 2. In dit geval is er echter geen sprake van een
datum van vertrek naar buitenland of datum van overlijden.
Rechtspersonenbelasting:
• Datum Verzending aangifte
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o

• Datum sluiting balans
• Datum termijn verlenging
• Alle gegevens van de aangifte Rechtspersonenbelasting
Bijlagen:
• Alle gegevens van de bijlagen

3.1.2.3 C0103 Aangifte Inkomstenbelasting
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de natuurlijke of rechtspersoon.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.1.2.4 C0104 Waarde Inkomstenbelasting
Bestaansreden
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.
Deze waarde kan voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple
zijn. Vb. in het geval van een aangifte Personenbelasting Deel 1 kunnen de Buitenlandse inkomsten
code 123 onbestaande of nul zijn in een aangifte. Een ander voorbeeld zijn de gezinslasten. De
waarde ingevuld voor deze rubriek op de aangifte kunnen multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.2 FACET : C02 BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE
3.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de BTW aangiften5 door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in
het facet Persoon).

5

Belasting over Toegevoegde Waarde = Omzetbelasting. Eveneens aan BTW onderworpen:

•
•
•

Leveringen van goederen en de diensten onder bezwarende titel
Invoer van goederen
Intracommunautaire verwervingen van goederen
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Inhoud van het facet

0..*

Facette: C02 Belasting over
Toegevoegde Waarde
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 16/04/2004

> is annex van

C0201 Type Aangifte BTW
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> is van een type
1

Facette: A01 Persoon

1..*

> doet een aangifte

1

A0101 Persoon

0..*
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

0..*

0..*
0..*
0..*

Facette: C12 BTW
Rekening Courant
C1202 BTW Rekening Courant

1..*

C0203 Aangifte BTW
-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

0,1

1

< is ingeschreven op

0..*

C0202 Element Aangifte BTW
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

0..*

C0204 Waarden BTW
< is annex van

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed

> bestaat uit

0..*

Waarde
Type Waarde
Datum

0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

< leidt tot

3.2.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.2.2.1 C0201 Type Aangifte Belasting over Toegevoegde Waarde
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende types aangiften en bijlagen i.v.m. de Belasting over
Toegevoegde Waarde te identificeren. Als in de toekomst een nieuwe BTW aangifte ingevoerd
wordt, volstaat het om een type toe te voegen. In het geval een bestaande BTW aangifte verdwijnt,
wordt de einddatum van geldigheid aangepast.
De verschillende types BTW aangiften en bijlagen zijn:
o
o
o
o
o

BTW aangiften
Lijst klanten en leveranciers
Opgave intercommunautaire leveringen (leveringen buiten België binnen Europese
Gemeenschap)
VIES gegevens intercommunautaire verwervingen (verwervingen buiten België binnen
Europese Gemeenschap)
Andere BTW aangiften: Verkopen van nieuwbouw (Patrimoniale Documentatie),
Constructie van nieuwbouw (Patrimoniale Documentatie), aangiften van invaliden,
Buitenlandse belastingplichtigen, aangifte E-commerce (via Internet): deze aangiften zijn op
heden niet gecentraliseerd.
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Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.2.2.2 C0202 Element Aangifte Belasting over Toegevoegde Waarde
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen een type aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o
o
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Een element kan aan verschillende types aangiften gelinkt worden. Dit kan enkel op
voorwaarde dat de betekenis van het element identiek is de verschillende types aangiften.
Indien de betekenis afwijkt, is het vereist een bijkomend element te creëren.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de verschillende types BTW zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

o

o

o

BTW aangiften:
• Aangifte nummer: elke aangifte is gekend door een nummer bestaande uit een
combinatie van het BTW nummer en de periode waarvoor de aangifte is gedaan.
• Datum van inschrijving
• Periode
• Type aangifte: maandelijks, trimestriëel, bijzondere (een bijzondere BTW aangifte
wordt ingevuld door personen die vrijgesteld zijn van de gewone aangifte en die
intercommunautaire aankopen verricht hebben. Binnen deze personen zijn 4
groepen te onderscheiden: forfaitaire landbouwers, kleine ondernemers, niet
belastingplichtige rechtspersonen en vrijgestelde belastingplichtigen). De
bijzondere aangiften zijn op heden niet gecentraliseerd.
• Aangifte op papier of aangifte via Internet
• Alle gegevens van de BTW aangiften
Lijst klanten en leveranciers: jaarlijkse lijst van BTW-belastingplichtige klanten
• De gegevens worden hier beperkt tot enkel de identificatie van de aangifte. De
gegevens die de verschillende personen aan elkaar linken in de relatie Klant /
Leverancier worden opgenomen in het Subject A Persoon, Facet A0701 Verband
leverancier – klant.
Opgave intercommunautaire leveringen (leveringen buiten België binnen Europese
Gemeenschap)
• Bedrag levering
• Periode
• Alle gegevens van de aangifte intercommunautaire leveringen
VIES gegevens intercommunautaire verwervingen (verwervingen buiten België binnen
Europese Gemeenschap)
• Periode
• Bedrag verwerving
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o

• Alle gegevens van de aangifte intercommunautaire verwervingen
Andere BTW aangiften: Verkopen van nieuwbouw (Patrimoniale Documentatie),
Constructie van nieuwbouw (Patrimoniale Documentatie), aangiften van invaliden,
Buitenlandse belastingplichtigen, aangifte E-commerce (via Internet): deze aangiften zijn op
heden niet gecentraliseerd.
• Identificatie DWH aangifte

3.2.2.3 C0203 Aangifte Belasting over Toegevoegde Waarde
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door de BTW plichtige.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.2.2.4 C0204 Waarde Belasting over Toegevoegde Waarde
Bestaansreden
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. Deze waarde
kan voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.3 FACET : C03 AANGIFTE ERFENISRECHTEN
3.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de aangiften van erfenisrechten6 of rechten van overgang bij overlijden7.
De erfgena(a)m(en) en de erflater zijn eerder gedefinieerd in het facet Persoon.

6

Recht van erfenis: 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 vermogen heeft gevestigd.
7
Recht van overgang bij overlijden op de waarde der onroerende goederen gelegen in België verkregen uit de
nalatenschap van iemand die geen Rijksinwoner is.
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Inhoud van het facet
Facette: C03 Successierechten
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0301 Type Aangifte Successierechten
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type

1

> is van een type

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

0..*

0..*
0..*

1..*

> doet een aangifte

C0303 Aangifte Successierechten

0..*

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed

0..*
1..*

B0101 Goed

1..*

C0302 Element Aangifte Successierechten
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0204 Waarden Successierechten
0,1

> is onderwerp van
een aangifte

Waarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.3.2

< leidt tot

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.3.2.1 C0301 Type Aangifte Erfenisrechten
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe het type aangifte Erfenisrechten te identificeren. Als in de toekomst een
nieuwe aangifte Erfenisrechten ingevoerd wordt, volstaat het om een type toe te voegen. In het geval
een bestaande aangifte Erfenisrechten verdwijnt, wordt de einddatum van geldigheid aangepast.
Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.3.2.2 C0302 Element Aangifte Erfenisrechten
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
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o
o

Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen het subject Patrimonium worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element. Bvb. roerend goed: als het roerend goed
reeds gekend is binnen het subject Patrimonium, wordt het toch als zodanig hernomen als
deel uitmakend van de aangifte.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de aangifte Erfenisrechten zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

Aangifte nalatenschap of overgang bij overlijden
• Alle gegevens van de aangifte:
Reden erfenis: vb. wet, testament, gift, huwelijkscontract
Code goed
Type goed: actief onroerend, actief roerend, passief (vb. schulden, hypotheek,
negatieve rekeningen, vonnissen, fiscale schulden,..)
Aandeel in het goed: aandeel dat een persoon heeft in een goed vb. ½, 2/3
Waarde erfenis
Contributie: wat wordt aangegeven
Obligaties: vb. twee personen staan in voor ½ van het te betalen bedrag. Als 1
persoon insolvabel blijkt, kan de volledige som verhaald worden op de andere
persoon.
Begrafeniskosten
Aantal kinderen ten laste
Aangifte van giften ontvangen binnen 3 jaar vóór overlijden van de erflater
Reeds getaxeerde giften: vruchtgebruik, fideïcommis (vb.vader laat een goed
na aan zoon met beding dat het goed voor de kleinzoon is. De kleinzoon zal de
rechten betalen).
Kwitantie voor rechten betaald in het buitenland
Verzekering: een verzekering kan afgesloten zijn ten voordele van een derde.
De erfgenamen betalen hierop wel de erfenisrechten.
Vrijstellingen
Fiscale domicilie van de overledene gedurende de laatste 5 jaar voor het
overlijden

3.3.2.3 C0303 Aangifte Erfenisrechten
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één of meerdere erfgenamen.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte
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3.3.2.4 C0304 Waarde Erfenisrechten
Bestaansreden
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.
Deze waarde kan voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple
zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.4 FACET : C04 AANGIFTE REGISTRATIERECHTEN
3.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de aangiften van Registratierechten8 door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).

8

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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Inhoud van het facet
Facette: C04 Registratierechten
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0401 Type Aangifte Registratierechten
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*

1
0..*
> doet een aangifte

0..*
> bestaat uit

C0403 Aangifte Registratierechten

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed
1..*

B0101 Goed

0..*

0,1

> is onderwerp van
een aangifte

C0402 Element Aangifte Registratierechten
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0404 Waarden Registratierechten
W aarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.4.2

< leidt tot

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.4.2.1 C0401 Type Aangifte Registratierechten
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe het type aangifte Registratierechten te identificeren. Als in de toekomst een
nieuwe aangifte Registratierechten ingevoerd wordt, volstaat het om een type toe te voegen. In het
geval een bestaande aangifte Registratierechten verdwijnt, wordt de einddatum van geldigheid
aangepast.
Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.4.2.2 C0402 Element Aangifte Registratierechten
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
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o
o

Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen het subject Patrimonium worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element. Bvb. roerend goed: als het roerend goed
reeds gekend is binnen het subject Patrimonium, wordt het toch als zodanig hernomen als
deel uitmakend van de aangifte.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de aangifte Registratierechten zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

Aangifte registratierechten:
• Alle gegevens van de aangifte:
CRT nummer notaris
Datum registratie
Datum acte
Omschrijving transactie: vb. verkoop in Vlaanderen,
Partijen (verkoper, koper, …)
Omschrijving van het goed of de goederen
Oorsprong van het goed of de goederen
Conventie: vb. toewijzing of verkoop van persoon 1 aan persoon 2 met
eventueel vermelding van aandeel naakte eigendom, vruchtgebruik,...
Aangifte voor de fiscus: vb. zonder bijslag, verkoper niet BTW-plichtig,....
Speciale clausules
Prijs
Ontvangst: prijs x percentage registratierechten
Fiscaal regime: regimes geldig voor de transactie

3.4.2.3 C0403 Aangifte Registratierechten
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één notaris.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte: in de toekomst zou dit nummer kunnen bestaan uit het CRT nummer
Datum ontvangst aangifte

3.4.2.4 C0404 Waarde Registratierechten
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één notaris. Voor elk van de
elementen zoals gedefinieerd voor het type aangifte, wordt een waarde toegekend. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum
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3.5 FACET : C05 AANGIFTE DOUANE EN ACCIJNZEN
3.5.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
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)
Inhoud van het facet
Facette: C05 Douane en
Accijnzen
Diagramme: Version 0.4
Distribué le: 25/04/2004

Facette: E02 Aangifte
Marchandise

C0501 Type Aangifte D&A
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type

E0201 Aangifte
-ID Aangifte
-Leveringsvoorwaarden
-Bedrag factuur
-Devies
-Statistische waarde
-Douane waarde
-Belastingsbasis BTW

1..*

> is een onderdeel van

> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

1..*

0..*

0..*

Facette: A01 Persoon

1
1..*

A0101 Persoon

> vermeld in

0..*

C0503 Aangifte Document D&A

0..*
> bestaat uit

0..*

C0505 Betrokkene aangifte D&A

0,1

Functie

C0502 Element Aangifte D&A
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

C0504 Waarden D&A
Waarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.5.2

< leidt tot

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.5.2.1 C0501 Type Aangifte Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende types aangifte Douane en Accijnzen te identificeren. Als in
de toekomst een nieuwe aangifte Douane en Accijnzen ingevoerd wordt, volstaat het om een type toe
te voegen. In het geval een bestaande aangifte Douane en Accijnzen verdwijnt, wordt de einddatum
van geldigheid aangepast.
Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type
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3.5.2.2 C0502 Element Aangifte Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o

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 goed kunnen toegevoegd worden.
Het “aangifte document” wordt beschreven in het Subject C Aspect Aangifte. De “aangifte”
als zodanig is opgenomen in het Subject E Goed.
De elementen die opgenomen worden voor de aangiften Douane en Accijnzen blijft m.a.w.
beperkt tot de globale elementen van een aangifte. Voor detailgegevens wordt verwezen
naar Subject E Goed.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de aangiften Douane en Accijnzen zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

Aangifte Douane en Accijnzen
• Bedrag
• Type belasting
• Verwachte reistijd: d.i. de verwachte reistijd is voornamelijk van belang voor
Accijnzen
• Bijkomende data vermeld op de aangifte: vb. datum van ondertekening, datum van
acceptatie, datum van notificatie
• Type data: datum van ondertekening, datum van acceptatie, datum van notificatie,...

3.5.2.3 C0503 Aangifte Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.5.2.4 C0504 Waarde Douane en Accijnzen
Bestaansreden
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. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum
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3.5.2.5 C0505 Betrokkene aangifte Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Associatieklasse die de verschillende functies bevat die een persoon kan aannemen in het kader van
een aangifte.
Voornaamste attributen
o

Functie: vb. aangever, transporteur, bestemmeling, afzender, verkoper, aankoper, titularis
van een douanetriptiek, planter,...

3.6 FACET : C06 TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN
3.6.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de aangiften van de Taks op Beursverrichtingen9 door een natuurlijk of
rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).

9

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 eenzelfde beleggingsvennootschap, verwezenlijkt door eenzelfde
persoon, binnen eenzelfde compartiment, wanneer zij een wijziging van de toekenningswijze van de netto-opbrengst
van deze rechten ten gevolge hebben.

•
•
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Inhoud van het facet
Facette: C06 Taks op
Beursverrichtingen
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0601 Type Aangifte Beursverrichtingen
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*

1

0..*
> doet een aangifte

C0603 Aangifte Beursverrichtingen

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B04 Roerend
Immaterieel Goed
B0401 Roerend Immaterieel Goed

0..*

0..*

0,1

1..*

C0602 Element Aangifte Beursverrichtingen
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0604 Waarden Beursverrichtingen
Waarde

> is onderwerp van

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
B0402 Schuldvordering / Schuld

3.6.2

0,1
< leidt tot

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.6.2.1 C0601 Type Aangifte Beursverrichtingen
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe het type aangifte Taks op Beursverrichtingen te identificeren. Als in de
toekomst een nieuwe aangifte Taks op Beursverrichtingen ingevoerd wordt, volstaat het om een type
toe te voegen. In het geval een bestaande aangifte Taks op Beursverrichtingen verdwijnt, wordt de
einddatum van geldigheid aangepast.
Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.6.2.2 C0602 Element Aangifte Beursverrichtingen
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
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o
o
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen andere subjecten worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de aangiften Taks op Beursverrichtingen zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

Aangifte Taks op Beursverrichtingen:
• Alle gegevens van de aangifte

3.6.2.3 C0603 Aangifte Beursverrichtingen
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.6.2.4 C0604 Waarde Beursverrichtingen
Bestaansreden
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. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.7 FACET : C07 TAKS OP VERZEKERINGSCONTRACTEN
3.7.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de aangiften van de Taks op Verzekeringscontracten10 door een natuurlijk
of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).

10

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.
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Inhoud van het facet
Facette: C07 Taks op
Verzekeringscontracten
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0701 Type Aangifte Verzekeringscontracten
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen
1

> is van een type

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

0..*

0..*
0..*

1

> doet een aangifte

Facette: B01 Goed
B0401 Goed

1..*

C0703 Aangifte Verzekeringscontracten

0..*

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

0..*

0..*

0,1

C0702 Element Aangifte Verzekeringscontracten
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0704 Waarden Verzekeringscontracten
Waarde

> is onderwerp van

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

3.7.2

< leidt tot

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.7.2.1 C0701 Type Aangifte Verzekeringscontracten
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe het type aangifte Taks op Verzekeringcontracten te identificeren. Als in de
toekomst een nieuwe aangifte Taks op Verzekeringcontracten ingevoerd wordt, volstaat het om een
type toe te voegen. In het geval een bestaande aangifte Taks op Verzekeringcontracten verdwijnt,
wordt de einddatum van geldigheid aangepast.
Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.7.2.2 C0702 Element Aangifte Verzekeringscontracten
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
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o
o

Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen andere subjecten worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de aangiften Taks op Verzekeringcontracten zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

Aangifte Verzekeringcontracten:
• Alle gegevens van de aangifte

3.7.2.3 C0703 Aangifte Verzekeringscontracten
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.7.2.4 C0704 Waarde Verzekeringscontracten
Bestaansreden
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. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.8 FACET : C08 ANDERE TAKSEN
3.8.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan andere diverse taksaangiften door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).
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Inhoud van het facet
Facette: C08 Andere taksen
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0801 Type Aangifte Andere Taksen
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

0..*

0..*

1

0..*
> doet een aangifte

C0803 Aangifte Andere Taksen

B0402 Schuldvordering / Schuld

0..*

> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed

3.8.2

1..*

0,1

C0802 Element Aangifte Andere Taksen
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C0804 Waarden Andere Taksen
W aarde

0,1

< leidt tot

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.8.2.1 C0801 Type Aangifte Andere Taksen
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende types Andere taksen te identificeren. Als in de toekomst een
nieuwe Taks ingevoerd wordt, volstaat het om een type toe te voegen. In het geval een bestaande
Taks verdwijnt, wordt de einddatum van geldigheid aangepast.
De verschillende types Andere Taksen kunnen zijn:
o
o
o
o
o

Eurovignet
Belasting op de spelen en de weddenschappen
Belasting op de inverkeerstelling
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen
...

Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.8.2.2 C0802 Element Aangifte Andere Taksen
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
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Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o
o
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen andere subjecten worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de aangiften Andere Taksen zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o

Alle gegevens van de aangifte

3.8.2.3 C0803 Aangifte Andere Taksen
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.8.2.4 C0804 Waarde Andere Taksen
Bestaansreden
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. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.9 FACET : C09 VOORHEFFING
3.9.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de aangifte en/of betaling van bedrijfsvoorheffing en roerende
voorheffing11 door een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon).

11

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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Inhoud van het facet
Facette: C09 Voorheffing
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 25/04/2004
C0901 Type Aangifte Voorheffing
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

1..*

0..*

0..*
0..*

C0903 Aangifte Voorheffing

0..*

> bestaat uit

0..*

> doet een aangifte -Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: A01 Persoon
1

1

< wordt verrekend via

A0101 Persoon

> doet een storting

Facette: B04 Roerende
Immateriële Goederen
0..*

B0403 Inschrijving op rekening
-Rekeningnummer
-Datum geldigheid rekeningnummer
-Datum herroeping rekeningnummer

0,1

< wordt gestort via

0..*

3.9.2

-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

1
C0904 Waarden Voorheffing
Waarde

0..*

C0905 Storting Voorheffing
-Identificatie betaling
-Bedrag
-Datum Betaling

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
B0402 Schuldvordering / Schuld

C0902 Element Aangifte Voorheffing

0,1

< leidt tot

0,1

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

3.9.2.1 C0901 Type Aangifte Voorheffing
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende types Voorheffing te identificeren. Als in de toekomst een
nieuwe Voorheffing ingevoerd wordt, volstaat het om een type toe te voegen. In het geval een
bestaande Voorheffing verdwijnt, wordt de einddatum van geldigheid aangepast.
De verschillende types Voorheffing zijn:
o

12

•
•
•
•

Aangifte Bedrijfsvoorheffing12: Verplichte spontane niet gestructureerde aangifte van
salarissen, pensioenen, bestuurders van een onderneming,… Aangifte is globaal en niet per

De bedrijfsvoorheffing is verschuldigd :
door belastingplichtigen die bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen betalen of toekennen
bij bezoldiging geheel of hoofdzakelijk bestaande uit door de cliënteel betaalde fooien of dienstpercenten
door degenen die vermelde inkomsten van podiumkunstenaars of sportbeoefenaars betalen
door degene die door de leden vennootschap of vereniging wordt aangesteld om hen in belastingzaken te
vertegenwoordigen;
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o

werknemer. De aangifte kan zowel op papier als op elektronisch formaat aangeleverd
worden.
Aangifte Roerende voorheffing13: Verplichte gestructureerde aangifte. Kan zowel door de
debiteur als de begunstigde aangegeven worden. Vb. door de bank of door de
rekeninghouder.

Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.9.2.2 C0902 Element Aangifte Voorheffing
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o
o
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen andere subjecten worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

Voor de Voorheffing zijn reeds de volgende elementen gedefinieerd:
o
o

Aangifte Bedrijfsvoorheffing:
• Alle gegevens van de aangifte Bedrijfsvoorheffing
Aangifte Roerende voorheffing:
• Alle gegevens van de aangifte Roerende voorheffing

3.9.2.3 C0903 Aangifte Voorheffing
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Voornaamste attributen
o
o

•
•
13

•
•
•

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

bij de overdracht onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen of zakelijke rechten;
door curatoren, vereffenaars

De roerende voorheffing is verschuldigd en moet van de belastbare inkomsten worden ingehouden:
door rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, en aan de
rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, aan de belasting van niet-inwoners onderworpen
belastingplichtigen
door de in België gevestigde tussenpersonen
door beheersvennootschappen
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3.9.2.4 C0904 Waarde Voorheffing
Bestaansreden
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. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum

3.9.2.5 C0905 Storting Voorheffing
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan een storting die gedaan is door een persoon in het kader van een
verschuldigde voorheffing. Voor één aangifte kunnen geen of verschillende stortingen gedaan
worden. Een storting betreft echter maar één aangifte.
Een storting zal in de meeste gevallen uitgevoerd worden via een bankrekening. Vandaar de link met
de klasse Inschrijving op Rekening (of bankrekening).
Voornaamste attributen
o
o
o

Identificatie betaling
Bedrag
Datum betaling

3.10 FACET : C10 VOORAFBETALING
3.10.1 DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de betaling van voorafbetalingen14 door een natuurlijk of rechtspersoon
(gedefinieerd in het facet Persoon).

14

Voorafbetalingen op belastingen die kunnen voortkomen uit een legale verplichting of een initiatief van de
belastingsplichtige. De voorafbetalingen worden verrekend op het ogenblik van vestiging van de belasting.
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Inhoud van het facet

Facette: C10 Voorafbetaling
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 05/04/2004
Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

> doet een voorafbetaling
0..*
1
C0905 Storting
-Identificatie betaling
-Bedrag
-Datum Betaling

Facette: B04 Roerende
Immateriële Goederen
B0403 Inschrijving op rekening
-Rekeningnummer
-Datum geldigheid rekeningnummer
-Datum herroeping rekeningnummer

0,1

0..*
< wordt gestort via

3.10.2 DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET
3.10.2.1 C1001 Storting Voorafbetaling
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan een storting die gedaan is door een persoon in het kader van een
voorafbetaling.
Een storting zal in de meeste gevallen uitgevoerd worden via een bankrekening. Vandaar de link met
de klasse Inschrijving op Rekening (of bankrekening).
Voornaamste attributen
o
o
o

Identificatie betaling
Bedrag
Datum betaling

3.11 FACET : C11 GEKEND INKOMEN EN UITGAVE
3.11.1 DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
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,…
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Inhoud van het facet

Facette: C11 Gekend
inkomen en uitgave
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 16/04/2004

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

C1101 Inkomen of Uitgave
1..*

> is betrokken in een monetaire
transactie

0..*

-Identificatie
-Bedrag
-Type
-Datum ontvangst of uitgave
-Aanslagperiode

C1102 Betrokkene
Rol

3.11.2 DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET
3.11.2.1 C1101 Inkomen en Uitgave
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan een inkomen ontvangen door een crediteur of een uitgave gedaan
door een debiteur.
Voornaamste attributen
o
o

o
o
o
o

Bedrag
Type inkomen of uitgave: Vb. Beroepsinkomen (loontrekkenden), Vervangingsinkomen (vb.
werkloosheidsuitkering en pensioen), Alimentatiegelden, Occasionele voordelen en winsten,
Roerende inkomsten, Onroerende inkomsten, Inkomen bedrijfsleiders, Winsten en baten,
Aftrekbare interesten, Professionele huurgelden, Alimentatiegelden, Inschrijvingen op
kapitaal, Giften, Werkelijke kosten, Forfaitaire kosten15.
Crediteur inkomen: schuldeiser, ontvanger
Debiteur inkomen: schuldenaar, betaler
Datum ontvangst inkomen
Periode

3.11.2.2 C1102 Betrokkene
Bestaansreden
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.

15

In het geval van forfaitaire kosten is er in principe geen identificatie van een crediteur. Enkel de debiteur is gekend.
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Voornaamste attributen
o

Rol: Crediteur (schuldeiser, ontvanger) of Debiteur (schuldenaar, betaler)

3.12 FACET : C12 BTW REKENING COURANT
3.12.1 DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Alle historische gegevens16 van de rekeningen voor het beheer van de BTW17.
Bron: Gewone BTW rekening courant: Geïntegreerde verwerking. Bijzondere rekeningen: BRCS:
verwerkingssysteem Bijzondere Rekening Compte Spécial.
Inhoud van het facet
Facette: C12 BTW
Rekening Courant
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 06/04/2004

Facette: A01 Persoon
1

< behoort toe aan

0..*

Facette: B04 Roerende
Immateriële Goederen

0..*

B0403 Inschrijving op rekening
-Rekeningnummer
-Datum geldigheid rekeningnummer
-Datum herroeping rekeningnummer

C1201 BTW Rekening Courant
-Rekeningnummer
-Type Rekening

1

1
< wordt verrekend via

Facette: C02 Aangifte
Belasting op
Toegevoegde Waarde
C0203 Aangifte
-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

16
17

0..*

> wordt ingeschreven op

A0101 Persoon

C1202 Transactie
0,1

0..*
> geeft aanleiding tot

-Identificator transactie
-Effectdatum transactie
-Periode
-Type transactie
-Bedrag

Historiek : 5 jaar
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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3.12.2 DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET
3.12.2.1 C1201 BTW Rekening Courant
Bestaansreden
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.
De verrekening gebeurt op basis van een bankrekening, in het model uitgedrukt via de relatie met het
facet Inschrijving op rekening.
Voornaamste attributen
o
o

Rekeningnummer
Type rekening: Gewone BTW Rekening Courant of Bijzondere Rekening

3.12.2.2 C1202 Transactie
Bestaansreden
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 attributen
o
o
o
o
o

Identificator transactie
Effectdatum transactie: datum waarop de transactie effect neemt
Periode: periode waarvoor de Rekening Courant of Bijzondere Rekening wordt bijgehouden.
Wordt uitgedrukt per maand (eveneens in geval van trimestriële BTW aangiften)
Type transacties: vb. betaling, boete,..
Bedrag van de transactie

3.13 FACET : C13 AANGIFTE MODIFICATIE KADASTER
3.13.1 DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens specifiek aan de spontane aangiften aan het kadaster18 van modificaties aangebracht aan
een onroerend goed waarvan een natuurlijk of rechtspersoon (gedefinieerd in het facet Persoon)
eigenaar is.

18

•
•
•
•

Deze aangifte moet gebeuren binnen de 30 dagen na het event, d.i.:
de occuptatie of het verhuur, als het laatste de occupatie voorafgaat, van nieuwe construties 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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Inhoud van het facet
Facette: C13 Aangifte Modificatie
Kadaster
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 25/04/2004
C1301 Type Aangifte Modif Kadaster
-Type aangifte
-Begindatum geldigheid type
-Einddatum geldigheid type
> wordt gekarakteriseerd door
verschillende elementen

> is van een type
1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

1..*

0..*

0..*

1
0..*
> doet een aangifte

C1303 Aangifte Modif Kadaster

0..*
> bestaat uit

0..*

-Identificatie Aangifte
-Datum ontvangst aangifte

Facette: B01 Goed
1..*

B0101 Goed

0..*

0,1

> is onderwerp van
een aangifte

C1302 Element Aangifte Modif Kadaster
-Element aangifte
-Definitie element
-Begindatum geldigheid element
-Einddatum geldigheid element

C1304 Waarden Modif Kadaster
Waarde
Type Waarde
Datum

Facette: B04
Immaterieel
Onroederend Goed
0,1

B0402 Schuldvordering / Schuld

< leidt tot

3.13.2 DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET
3.13.2.1 C1301 Type Aangifte Modificatie Kadaster
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe het type aangifte Modificatie Kadaster te identificeren. Als in de toekomst
een nieuwe aangifte Modificatie Kadaster ingevoerd wordt, volstaat het om een type toe te voegen. In
het geval een bestaande aangifte Modificatie Kadaster verdwijnt, wordt de einddatum van geldigheid
aangepast.
Voornaamste attributen
o
o
o

Type aangifte
Begindatum geldigheid type
Einddatum geldigheid type

3.13.2.2 C1302 Element Aangifte Modificatie Kadaster
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de verschillende codes binnen de aangifte te identificeren.
Volgende principes zijn van belang in de definitie van de elementen:
o

Voor elke code van een aangifte zal een element gedefinieerd worden
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o
o

Alle gegevens die dienen om te komen tot een sommatie waarvoor een code bestaat, worden
opgenomen en worden gedefinieerd als een element.
Alle gegevens van de aangifte die reeds gekend zijn binnen het subject Patrimonium worden
hernomen en worden gedefinieerd als een element. Bvb. roerend goed: als het roerend goed
reeds gekend is binnen het subject Patrimonium, wordt het toch als zodanig hernomen als
deel uitmakend van de aangifte.

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Element aangifte
Definitie element aangifte
Begindatum geldigheid element
Einddatum geldigheid element

3.13.2.3 C1303 Aangifte Modificatie Kadaster
Bestaansreden
Deze gegevens zijn specifiek aan één aangifte zoals ingediend door één persoon.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie aangifte
Datum ontvangst aangifte

3.13.2.4 C1304 Waarde Modificatie Kadaster
Bestaansreden
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. Deze waarde kan
voor een aantal aangiften van het type onbestaande zijn of kan eveneens multiple zijn.
Voornaamste attributen
o
o
o

Waarde
Type waarde: aangegeven waarde, rechtzetting, …
Datum
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4. LOGISCH MODEL – NIVEAU DETAIL SUBJECT E MARCHANDISES
Omschrijving
Logisch gegevensmodel in verband met elk facet van het subject Marchandises

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

0.1

Creatie document

LDM

25/03/04

2.0

Integratie commentaren DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Integratie opmerking pre-validatie

LDM

26/04/04

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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4.1 FACET : E01 MARCHANDISE
4.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Het facet bevat de gegevens die toelaten een Marchandise te identificeren, beschrijven en
categoriseren.
Marchandise bevat eveneens een overzicht en beschrijving van de Douane en Accijnzen regelingen
per Marchandise.
Inhoud van het facet
Facette: E01 Marchandise
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 31/03/2004

E0101 Marchandise

> wordt gelinkt aan

-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

E0106 Tarief Douane & Accijnzen
1..*

1..*

> is onderhevig aan

E0107 Regeling Douane & Accijnzen
1..*

1..*

-Tarief
-Eenheid tarief
-Begindatum tarief
-Einddatum tarief

> wordt geheven op
basis van

-Regeling (Douane of Accijnzen)
-Bechrijving regeling
-Begindatum regeling
-Einddatum regeling

1

1..*

E0102 Nomenclatuur Douane en Accijnzen

< is een onderdeel van

-Goederencode Douane
-Begindatum goederencode
-Einddatum goederencode
-Aanvullende code
-Begindatum aanvullende code
-Einddatum aanvullende code
-Restitutiecode
-Begindatum restitutiecode
-Einddatum restitutiecode
-Beschrijving goed

4.1.2

0..*

1

E0103 Tariefpost
-Tariefpost code
-Beschrijving tariefpost

1..*

1

> is een onderdeel van

E0104 Hoofdstuk
-Hoofdstuk code
-Beschrijving hoofdstuk

1..*

1

> is een onderdeel van

E0105 Afdeling
-Afdeling code
-Beschrijving afdeling

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

4.1.2.1 E0101 Marchandise
Bestaansreden
Gegevens om een Marchandise te identificeren aan de hand van een interne Datawarehouse code en
om de periode van geldigheid van deze code weer te geven.
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Voornaamste attributen
o
o
o

Identificatie DWH
Begindatum
Einddatum

4.1.2.2 E0102 Nomenclatuur Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Gegevens die de Nomenclatuur voor de marchandise binnen Douane en Accijnzen weergeeft en
omschrijft.
Elke dag wordt een nieuwe versie van deze codes opgeleverd. Het is vereist een historiek bij te
houden van de oude codes. De codes gebruikt binnen Accijnzen zijn gelijk aan de goederencode van
Douane van 1994.
De bron voor de Nomenclatuur is TARIC (het geïntegreerd douanetarief van de EG).
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Goederencode (Nomenclatuur Douane)
Begindatum goederencode: start geldigheid
Einddatum goederencode: einde geldigheid
Aanvullende code
Begindatum aanvullende code: start geldigheid
Einddatum aanvullende code: einde geldigheid
Restitutie code
Begindatum restitutie code: start geldigheid
Einddatum restitutie code: einde geldigheid
Beschrijving Marchandise

4.1.2.3 E0103 Tariefpost
Bestaansreden
Alle codes binnen de Douane nomenclatuur behoren toe aan een Tariefpost, m.a.w. een tariefpost is
hiërarchisch één niveau hoger dan de goederencode.
Voornaamste attributen
o
o

Tariefpost: code voor de tariefpost
Beschrijving Tariefpost

4.1.2.4 E0104 Hoofdstuk
Bestaansreden
Alle tariefposten binnen de Douane nomenclatuur behoren toe aan een hoofdstuk, m.a.w. een
hoofdstuk is hiërarchisch één niveau hoger dan de tariefpost.
Voornaamste attributen
o
o

Hoofdstuk: code voor het hoofdstuk
Beschrijving Hoofdstuk
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4.1.2.5 E0105 Afdeling
Bestaansreden
Alle hoofdstukken binnen de Douane nomenclatuur behoren toe aan een afdeling, m.a.w. een afdeling
is hiërarchisch één niveau hoger dan het hoofdstuk.
Voornaamste attributen
o
o

Afdeling: code van de afdeling
Beschrijving afdeling

4.1.2.6 E0106 Tarief Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Gegevens betreffende de douane- en/of accijnzentarieven die geldig zijn voor een Marchandise.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Douane- of Accijnzentarief: bedrag
Eenheid tarief: vb. percentage, absoluut bedrag, code
Begindatum regeling
Einddatum regeling

4.1.2.7 E0104 Regeling Douane en Accijnzen
Bestaansreden
Gegevens betreffende de douane- en/of accijnzenregeling en de beschrijving van de regeling die
geldig zijn voor een Marchandise.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Douane- en/of accijnzenregeling
Beschrijving regeling
Begindatum regeling
Einddatum regeling

4.2 FACET : E02 AANGIFTE MARCHANDISE
4.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
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
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Inhoud van het facet
Facette: C05 Aangifte
Douane en Accijnzen

1..*

-Regeling

< is een onderdeel van

Facette: E01 Marchandise

1..*

1

E0101 Marchandise
-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

> wordt aangegeven in

1..*

1..*

E0201 Aangifte Marchandise

-ID Aangifte
-Leveringsvoorwaarden
> wordt aangegeven-Bedrag
in
factuur
-Devies
-Statistische
waarde 1..*
1..*
-Douane waarde
0..*
-Belastingsbasis BTW
1..*

Y0101 Geografisch referentieel

0..*
< gebruikt
referentieel

-Code land

-Land
-Typering land
-Gewest
-Typering gewest

Facette: E05 Referentieel
Marchandise

1..*

1..*

0..*
< gebruikt referentieel

E0208 Transportmiddel
-Identificatie
-Transportmiddel
-Nationaliteit Transport

0..*

E0502 Verpakkingsmiddel
-ID Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel
-Beschrijving transportmiddel

4.2.2

< wordt aangegeven in

1..*

0..*

Facette: E05 Referentieel
Marchandise

0..*
1..*

0..*
< gebruikt referentieel

-Beschrijving
-Hoeveelheid of volume
-Eenheid

0..*

1..*

E0501 Transportmiddel

E0204 Hoeveelheid en volume

1< wordt aangegeven in

E0202 Geografische details
> wordt aangegeven in

Facette: Y01
Geografische referentieel

-ID Transportmiddel
-Transportwijze
-Beschrijving transportwijze
-Transportmiddel
-Beschrijving transportmiddel

0..*

E0205 Reisroute
-Locatie
-Vertrekdatum
-Aankomstdatum

< is in geval van controle accijnzen gelinkt aan

-ID Aangifte
-Type

E0203 Aangegeven Regeling

< wordt aangegeven in

1

> wordt aangegeven in

C0503 Document

Facette: E02 Aangifte
Marchandise
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 31/03/2004

E0206 Resultaat controle accijnzen
-Element te controleren
-Resultaat

E0207 Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

4.2.2.1 E0201 Aangifte Marchandise
Bestaansreden
Gegevens betreffende de identificatie van één specifieke Douane of Accijnzenaangifte. Deze klasse omvat
eveneens alle gegevens omtrent de aangegeven waarden en leveringsvoorwaarden.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

ID aangifte
Leveringsvoorwaarde: Internationale codes die indicatie geven van waar de
verantwoordelijkheid over de marchandise wordt overgedragen. Vb. ex-works
Bedrag factuur: commerciële waarde, prijs van de marchandise
Devies van het bedrag factuur
Statistische waarde: altijd gedrukt in Euro
Douane waarde: altijd gedrukt in Euro
Belastingsbasis BTW: altijd gedrukt in Euro
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4.2.2.2 E0202 Geografische details
Bestaansreden
Gegevens betreffende het land van oorsprong, herkomst en bestemming van een Marchandise zoals
aangegeven in een Douane of Accijnzenaangifte.
Voornaamste attributen
o
o

o
o

Land
Typering land:
• vb. land van oorsprong: Plaats waar de materialen vandaan komen, waar de
incorporatie van de materialen gebeurd is, waar de productie plaatsvond,… Vb. Tshirts vanuit Polen maar met materialen vanuit Azië Oorsprong: Azië
• vb. land van herkomst: afhankelijk van het type aangifte is dit land van herkomst
(provenance), land van verzending (expedition), land van vertrek (départ). Fysiek
traject van de marchandise stroom. Vb. T-shirts vanuit Polen maar met materialen
vanuit Azië Afkomst: Polen
• vb. land van bestemming
Gewest
Typering gewest:
• vb. gewest van oorsprong
• vb. gewest van herkomst
• vb. gewest van bestemming

4.2.2.3 E0203 Aangegeven Regeling
Bestaansreden
Gegevens betreffende de aangegeven Douane en/of Accijnzenregeling toepasselijk op de Douane of
Accijnzenaangifte.
In één aangifte kunnen verschillende regimes aangegeven worden. Vb. in een Douane aangifte
worden eveneens de te betalen Accijnzen en BTW aangegeven.
Voornaamste attributen
o

Regeling

4.2.2.4 E0204 Hoeveelheid en volume
Bestaansreden
Gegevens betreffende de hoeveelheid en het volume van marchandise aangegeven in de Douane of
Accijnzenaangifte.
In één aangifte kan de hoeveelheid of het volume van eenzelfde lading in verschillende eenheden
uitgedrukt worden. Het is dus mogelijk dat een zelfde aangifte verschillende hoeveelheden of
volumes bevat.
Voornaamste attributen
o
o
o

Beschrijving hoeveelheid of volume: vb. netto bruto massa
Hoeveelheid of volume: uitgedrukt in een getal
Eenheid: vb. aantal stuks, aantal volume procenten,…
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4.2.2.5 E0205 Reisroute
Bestaansreden
Gegevens betreffende de reisroute aangegeven in de Douane of Accijnzenaangifte.
Binnen een aangifte kunnen één of meerdere locaties aangeduid worden met hun vertrekdatum en
aankomstdatum. Als een ander Marchandise dat aangegeven wordt in een andere aangifte, precies
hetzelfde traject volgt, zijn de locaties dezelfde. Een reisroute kan dus gelinkt worden aan één of
meerdere aangiften.
Voornaamste attributen
o
o
o

Locatie: vertrekplaats, aankomstplaats, intermediaire locaties
Vertrekdatum
Aankomstdatum

4.2.2.6 E0206 Transportmiddel
Bestaansreden
Gegevens betreffende het transportmiddel aangegeven in de Douane of Accijnzenaangifte.
Aangezien een transportmiddel in de tijd ingezet kan worden in verschillende transporten voor
verschillende marchandise, kan een transportmiddel deel uitmaken van één of meerdere aangiften.
Voornaamste attributen
o
o
o

Identificatie van het transportmiddel: vb. vluchtnummer, nummerplaat
Transportmiddel
Nationaliteit van het transport

4.2.2.7 E0207 Verpakkingsmiddel
Bestaansreden
Gegevens betreffende het verpakkingsmiddel aangegeven in de Douane of Accijnzenaangifte
Aangezien een verpakkingsmiddel in de tijd ingezet kan worden in verschillende transporten voor
verschillende marchandise, kan een verpakkingsmiddel deel uitmaken van één of meerdere aangiften.
Voornaamste attributen
o

Verpakkingsmiddel

4.2.2.8 E0208 Resultaten Controle Accijnzen
Bestaansreden
Gestandaardiseerde resultaten betreffende de Verkeersverificatie (a posteriori controle) en Early
Warning System (controle op moment van vertrek)
Voornaamste attributen
o
o

Elementen te controleren
Resultaat
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4.3 FACET : E03 STATISTIEK MARCHANDISE
4.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Geaggregeerde gegevens per Marchandise over de historiek van aangiften en marchandise waarbij
abstractie wordt gemaakt van de individuele aangifte.
Deze gegevens zijn zowel uit interne als externe bronnen afkomstig. Mogelijke interne bronnen zijn
Paperless DA (Geïntegreerde verwerking Douane en Accijnzen). Mogelijke externe bronnen
zijn Eurostat, Intrastat, Extrastat, Wereldbank, Economische Zaken,…
Inhoud van het facet
Facette: E03 Statistiek
Marchandise
Diagramme: Version 0.3
Distribué le: 26/04/2004

Facette: E01 Marchandise
E0101 Marchandise

0..*

-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

< heeft als onderwerp

> heeft als onderwerp

E0308 Betrokkene
Functie

Facette: A01 Persoon
A01 Persoon

1..*

E0301 Statistiek
-ID Statistiek
-Periode

< heeft als onderwerp

1

-Beschrijving
-Hoeveelheid of volume
-Eenheid

1..*
< heeft als onderwerp

-Locatie

E0302 Geografische details
-Land
-Typering land
-Gewest
-Typering gewest

1..*
E0307 Gemid. waarde
0..*
< heeft als onderwerp

-Code land

E0304 Reisroute

> heeft als onderwerp

0..*
< gebruikt
referentieel
0..*
1..*

0..*

> heeft als onderwerp

1

1..*

Y0101 Geografisch referentieel

E0303 Hoeveelheid en volume

1..*
1

0..*

Facette: Y01
Geografische referentieel

0..*

Facette: E05 Referentieel
Marchandise

-Bedrag factuur
-Devies
-Statistische waarde
-Douane waarde
-Belastingsbasis BTW

E0501 Transportmiddel
-ID Transportmiddel
-Transportwijze
-Beschrijving transportwijze
-Transportmiddel
-Beschrijving transportmiddel

1..*

0..*
< gebruikt referentieel

E0305 Transportmiddel
-Identificatie
-Transportmiddel
-Nationaliteit Transport

0..*

Facette: E05 Referentieel
Marchandise
E0502 Verpakkingsmiddel
-ID Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel
-Beschrijving transportmiddel

4.3.2

0..*
1..*

0..*

E0306 Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel

< gebruikt referentieel

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

4.3.2.1 E0301 Statistiek
Bestaansreden
Gegevens die de statistieken over een Marchandise identificeren.
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Voornaamste attributen
o
o

ID Statistiek
Periode: vb. per jaar, per maand, per kwartaal,…

4.3.2.2 E0302 Geografische details
Bestaansreden
Statistische gegevens betreffende de oorsprong van marchandise
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Land
Typering land
Gewest
Typering gewest

4.3.2.3 E0303 Hoeveelheid en volume
Bestaansreden
Statistische gegevens betreffende de gemiddelde hoeveelheid en volume van marchandise per
vastgelegde periode
Voornaamste attributen
o
o
o

Beschrijving hoeveelheid of volume: vb. netto bruto massa
Hoeveelheid of volume: uitgedrukt in een getal
Eenheid: vb. aantal stuks, aantal volume procenten,…

4.3.2.4 E0304 Reisroute
Bestaansreden
Gegevens betreffende de reisroute die gewoonlijk gevolgd wordt in het vervoer van bepaalde
marchandise
Voornaamste attributen
o

Locatie: vertrekplaats, aankomstplaats, intermediaire locaties

4.3.2.5 E0305 Transportmiddel
Bestaansreden
Statistische gegevens betreffende de transportwijze en het transportmiddel van marchandise
Voornaamste attributen
o
o

Transportmiddel
Nationaliteit van het transport

4.3.2.6 E0306 Verpakkingsmiddel
Bestaansreden
Statistische gegevens betreffende het verpakkingsmiddel van marchandise
Voornaamste attributen
o

Verpakkingsmiddel
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4.3.2.7 E0307 Gemiddelde Waarde
Bestaansreden
Statistische gegevens betreffende de gemiddelde waarden van marchandise
Voornaamste attributen
Bedrag factuur: commerciële waarde, prijs van de marchandise
Devies van het bedrag factuur
Statistische waarde: altijd gedrukt in Euro
Douane waarde: altijd gedrukt in Euro
Belastingsbasis BTW: altijd gedrukt in Euro

o
o
o
o
o

4.3.2.8 E0308 Betrokkene
Bestaansreden
Statistische gegevens betreffende de functie die een persoon kan aannemen in het kader van een
aangifte
Voornaamste attributen
Functie: vb. douane agentschap

o

4.4 FACET : E04 INBREUK
4.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Historiek van inbreuken vastgesteld voor een Marchandise.
Inhoud van het facet

Facette: E04 Inbreuk
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: 26/04/2004

Facette: E01
Marchandise
E0101 Marchandise
-ID DWH
-Begindatum
-Einddatum

1..*

0..*

E0401 Dossier
-Dossiernummer

1
1..*
1..*
0..*

E0402 Inbreuk
-Datum inbreuk
-Beschrijving inbreuk
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4.4.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

4.4.2.1 E0401 Dossier
Bestaansreden
Historiek van dossiers m.b.t. inbreuken vastgesteld voor een Marchandise.
Voornaamste attributen
o

Dossiernummer

4.4.2.2 E0402 Inbreuk
Bestaansreden
Historiek van inbreuken vastgesteld voor een Marchandise.
Voornaamste attributen
o
o

Datum inbreuk
Beschrijving inbreuk

4.5 FACET : E05 REFERENTIEEL MARCHANDISE
4.5.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Referentiebasis voor de aspecten gelinkt aan het transport van een Marchandise.
Inhoud van het facet

Facette: E05 Referentieel
Marchandise
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 25/03/2004

E0501 Transportmiddel

E0502 Verpakkingsmiddel

-ID Transportmiddel
-Transportwijze
-Beschrijving transportwijze
-Transportmiddel
-Beschrijving transportmiddel

-ID Verpakkingsmiddel
-Verpakkingsmiddel
-Beschrijving transportmiddel
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4.5.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

4.5.2.1 E0501 Transportmiddel
Bestaansreden
Referentiebasis voor de aspecten gelinkt aan de transportwijze en het transportmiddel van een
Marchandise.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

ID DWH
Transportwijze: vb. zee, lucht, post, spoor,…
Beschrijving transportwijze
Transportmiddel: vb. type boot, type vliegtuig
Beschrijving transportmiddel

4.5.2.2 E0502 Verpakkingsmiddel
Bestaansreden
Referentiebasis voor de aspecten gelinkt aan het verpakkingsmiddel van een Marchandise.
Voornaamste attributen
o
o
o

ID DWH
Verpakkingsmiddel: vb. detailverpakking, kist, doos, in bulk, colli,..
Beschrijving verpakkingsmiddel

Naam bestand : P175U NL Logisch Model - Detailniveau Subjecten.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:17

Pagina 87 van 146

5. LOGISCH MODEL – NIVEAU DETAIL SUBJECT F
SPECIFIEKE BEHANDELING
Omschrijving
Logisch gegevensmodel in relatie tot elk facet van een subject. De facetten van een subject
worden kort beschreven in deliverable P150O Specifieke Behandeling.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

2.0

Voor pre-validatie

DJA,SBR

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
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5.1 FACET : F01 CONTROLE EN BIJSTAND
5.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de beschrijvende gegevens van de controle of de bijstand voorzien voor de
geselecteerde dossiers in het kader van een selectie.
Het dossier kan een persoon, een goed of een aangifte betreffen.
Volgens het niveau van risico kan de administratie beslissen bijstand te verlenen of controle uit te
voeren volgens een welbepaald model. De analytische feed-back naar de gebruikte modellen laat toe
de risicoprofielen te verbeteren.
Een dossier wordt in behandeling genomen door een controle- of bijstandsentiteit.
De controle van een dossier kan aan de basis liggen van een operationele feed-back of van de
vaststelling van een inbreuk ten aanzien van een persoon (sanctie).
Inhoud van het facet
F0101 Sélection
-identification de la sélection
-date de la sélection
-référence de la propostion de sélection

Facette: B01 Bien
B0101 Bien

0,1

Facette: F01 Contrôle et assistance
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

1

<concerne

0..*
1

F0103 Feed-back modèle assistance

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

-date feed-back

0,1

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

<concerne
0,1
0..*

0..*

Facette: A01 Aspect déclaratif
A0101 Déclaration

Facette: R01
Risque
R0102 Question de feedback

0,1

0..*

<concerne

0..*

F0102 Sélection détaillée
-type de sélection
-objet de la sélection
-test ou production

0..*
>utilise
0..*

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

>utilise

Facette: A03 Personne morale
A0308 Entité de contrôle/d'assistance

0,1
1

1

<est prise en charge par

1

R0903 Modèle d'assistance

1..*

R0902 Modèle de contrôle

1
F0104 Feed-back modèle contrôle

F0107 Feed-back opérationnel
-unité du résultat
-valeur associée à l'unité
-description constatation

-date feed-back

0,1

0..*

<fait l'objet de
1

0,1

0..*

-date du feed-back
-motif déselection

F0106 Contrôle
-date début contrôle
-date fin contrôle

Facette: A06 Client fiscal
A0602 Sanction

0,1

0,1

<fait l'objet de
1

1

Facette: E04 Infraction
Marchandise
E0401 Infraction

F0105 Feed-back sélection

F0108 Assistance
-date début assistance
-coût assistance

1
<fait l'objet de
0,1

0,1

<fait l'objet de

F0107 Feed-back opérationnel
-unité du résultat
-valeur associée à l'unité
-description
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1

5.1.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

5.1.2.1 F0101 Selectie
Bestaansreden
Gegevens gemeenschappelijk aan alle door het management geselecteerde dossiers uit de
voorgestelde selecties, willekeurige selecties en “ruimte voor lokaal initiatief”.
Voornaamste attributen
o

Identificatie van de selectie

o

Datum van de selectie

o

Referentie van de voorgestelde selectie

5.1.2.2 F0102 gedetailleerde selectie
Bestaansreden
Gedetailleerde beschrijving van elk selectiedossier.
Het geselecteerde dossier betreft hetzij een persoon, hetzij een aangifte.
Het wordt in behandeling genomen, hetzij door een controle-entiteit, hetzij door een bijstandsentiteit.
Naargelang het risiconiveau beslist de administratie bijstand te verlenen of een controle te verrichten,
en kiest ze het meest geschikte bijstandsmodel of controlemodel.
Voornaamste attributen
o

Type van selectie (verplichte of indicatieve selectie)

o

Voorwerp van de selectie (keten, sectorieel, thematisch, algemeen, ...)

o

Test of productie

5.1.2.3 F0103 Feed-back bijstandsmodel
Bestaansreden
Analytische feed-back over het gebruikte bijstandsmodel of de benadering die voor het geselecteerde
dossier gebruikt werd. De feed-back van informatie op basis van een representatief staal van dossiers
waarvoor éénzelfde bijstandsmodel werd toegepast laat toe de risicoprofielen te verbeteren.
Voornaamste attributen
o

Datum van de feed-back

5.1.2.4 F0104 Feed-back controlemodel
Bestaansreden
Analytische feed-back over het gebruikte controlemodel of de benadering die voor het geselecteerde
dossier gebruikt werd. De feed-back van informatie op basis van een representatief staal van dossiers
waarvoor éénzelfde controlemodel werd toegepast laat toe de risicoprofielen te verbeteren.
Voornaamste attributen
o

Datum van de feed-back
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5.1.2.5 F0105 Feed-back selectie
Bestaansreden
Analytische feed-back op de selectie van een dossier dat voorkomt in de lijst van geselecteerde
dossiers. Dit wordt gebruikt om de reden aan te geven waarom een dossier na een eerste analyse uit
de selectie verwijderd werd.
Voornaamste attributen
o

Datum van de feed-back

o

Motief van verwijdering uit de selectie

5.1.2.6 F0106 Controle
Bestaansreden
Beschrijvende gegevens van de controle gerealiseerd volgens het gekozen controlemodel.
Voornaamste attributen
o

Datum begin controle

o

Datum einde controle

o

Pijler

o

Kost van de controle (tijd, competentie, ...)

5.1.2.7 F0107 Operationele feed-back van de controle
Bestaansreden
Soms is de operationele feed-back beperkt tot een becijferd resultaat van de uitgevoerde controle.
In andere gevallen is het voornaamste doel voor de operationele feed-back te verifiëren of er
vaststellingen gebeurd zijn en het resultaat van deze vaststellingen te beschrijven.
Voor het grootste deel van de pijlers is de feed-back niet gestructureerd.
Voornaamste attributen
o

Eenheid (Euro, kilo marchandise, ...)

o

Waarde per eenheid (10 ( ), 20 (kg), ...)

o

Beschrijving van de vaststelling

5.1.2.8 F0108 Bijstand
Bestaansreden
Beschrijvende informatie betreffende de verleende bijstand naargelang het gekozen bijstandsmodel.
Voornaamste attributen
o

Datum begin bijstand

o

Datum einde bijstand

o

Pijler

o

Kost van de bijstand (tijd, competentie, ...)
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5.1.2.9 F0107 Operationele feed-back van de bijstand
Bestaansreden
Soms is de operationele feed-back beperkt tot een becijferd resultaat van de verleende bijstand. In
andere gevallen is de operationele feed-back veeleer beschrijvend.
Voornaamste attributen
o

Eenheid

o

Waarde per eenheid

o

Beschrijving

5.2 FACET : F02 KLACHT EN CONSTATATIE
5.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat alle beschrijvende gegevens en de opvolging van klachten, de constataties van de
opsporingsdiensten en de informatie met betrekking tot personen, goederen of marchandises.
Deze informatie wordt in haar geheel in overweging genomen bij het risicobeheer.
Inhoud van het facet
Facette: F02 Plainte et constatation
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 25/04/2004

F0206 Rôle vs information générale
-rôle de la personne

Facette: A01 Personne
1..*

A0101 Personne

Facette: E01 Marchandise
E0101 Goed

0,1

0..*
0..*

0..*

Facette: B01 Patrimoine
B0101 Bien

Facette: F01 Contrôle et
Assistance
0,1

0..*

F0102 Sélection détaillée

F0201 Information générale
-date d'enregistrement
-information IN ou OUT
-type d'information
-nature de l'information

0,1
0..*

0,1
1

Facette: F04 Affaire de
fraude

0..*
0..*

0..*

F0205 Suivi de l'information

F0202 Plainte
-sérieux de la plainte
-article loi violé

F0203 Constatation de la recherche

F0204 Information externe

-type de recherche
-référence du document

-référence du document
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F0403 Fraude

5.2.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

5.2.2.1 F0201 Algemene informatie
Bestaansreden
Gegevens gemeenschappelijk aan alle algemene informatietypes (klacht, constatatie van de
opsporingsdiensten, externe informatie, ...) ; de specifieke informatie wordt beheerd op het niveau
van de sub-klassen Klacht, Constatatie van een onderzoek en Externe informatie.
Algemene informatie kan gerelateerd zijn tot een persoon, een marchandise of een goed.
Ze kan zijn meegedeeld aan de administratie (informatie IN) of door de administratie zijn
doorgegeven aan het gerecht, andere federale overheidsdiensten, aan lidstaten van de EG of de OESO
(informatie OUT).
De aard van de informatie laat toe deze in verschillende categorieën onder te brengen naargelang het
type van informatie (klacht, vaststelling van onderzoek, ...).
Informatie kan aan verschillende andere informatie-elementen gelinkt worden.
Informatie kan leiden tot een gedetailleerde selectie of tot de ontdekking van een fraudezaak.
Voornaamste attributen
o

Datum van de informatie

o

Informatie IN of OUT

o

Type van informatie (klacht, vaststelling van een onderzoek, externe informatie, ...)

o

Aard van de informatie.

5.2.2.2 F0202 Klacht
Bestaansreden
Gegevens betreffende klachten tegen derden of aangiften van onregelmatigheden. De algemene
gegevens betreffende alle informatietypes worden bijgehouden op het niveau van de superklasse
“Algemene Informatie”.
De informatie-uitwisseling gebeurt in beide richtingen : van FOD Financiën naar de andere
overheidsdiensten, meer bepaald naar het gerecht (bijvoorbeeld in het geval van een fiscale fraude die
aan gerechtelijke vervolging onderhevig is, is de administratie verplicht het terecht op de hoogte te
brengen), of nog, van buitenuit naar FOD Financiën (bijvoorbeeld in het geval van een klacht van een
persoon ten opzichte van een derde).
Voornaamste attributen
o

Ernst van de klacht

o

Wetsartikel waarop de inbreuk betrekking heeft

5.2.2.3 F0203 constatatie van een onderzoek
Bestaansreden
Specifieke gegevens betreffende de constataties van de opsporingsdiensten (de algemene gegevens
worden bijgehouden op het niveau van de superklasse “Algemene informatie).
De constatatie kan betrekking hebben op een persoon (fysieke of rechtspersoon) of op een goed of op
een marchandise (de referentieel).
De beschrijvende gegevens van de vaststelling kunnen beheerd worden volgens een nader te bepalen
standaardformulier of kunnen zich beperken tot het document met de vaststellingen.
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Voornaamste attributen
o

Type van onderzoek (gericht onderzoek, …)

o

Referentie van het document met de vaststellingen (geïntegreerd systeem)

5.2.2.4 F0204 Externe informatie
Bestaansreden
Specifieke gegevens met betrekking tot externe informatie betreffende risico’s aangebracht door
lidstaten van de EG of van de OESO (de algemene gegevens betreffende alle informatietypes worden
beheerd op het niveau van de superklasse “Algemene informatie”).
De uitwisseling van informatie gebeurt in beide richtingen (van FOD Financiën naar de lidstaten en
van de lidstaten naar de FOD Financiën).
Indien bijvoorbeeld een lidstaat vaststelt dat er zich problemen stellen met bepaalde marchandises of
dat een Belgische leverancier betrokken is bij een fraudezaak, deelt hij dit mee aan de FOD
Financiën.
De externe informatie kan betrekking hebben op een persoon (natuurlijk of rechtspersoon) zowel als
op een marchandise (referentieel).
Voornaamste attributen
o

Referentie van het document

5.2.2.5 F0205 Informatie opvolging
Bestaansreden
Historiek van de opvolging van zowel interne als externe informatie.
Voornaamste attributen
o

Intern of extern gevolg

o

Status van de informatie (overgemaakt aan het gerecht, in onderzoek door het gerecht, ...)

o

Geldigheidsdatum van de status

5.2.2.6 F0206 Rol ten aanzien van algemene informatie
Bestaansreden
Preciseren van de rol die een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) speelt in verband met
een algemene informatie : heeft de informatie betrekking op die persoon, heeft hij de informatie
aangeleverd, is hij de bestemmeling van de informatie, ...?
Voornaamste attributen
o

Rol van de persoon (Voorwerp, oorsprong, bestemmeling, …)

5.3 FACET : F03 GESCHILLEN
5.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de beschrijvende gegevens en de opvolging van de geschillen (alle types van geschil :
controle, bijstand, invordering).
Een dossier kan bijvoorbeeld :

Naam bestand : P175U NL Logisch Model - Detailniveau Subjecten.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:17

Pagina 94 van 146

•

Het voorwerp uitmaken van een administratief geschil wanneer een onenigheid tussen de
belastingplichtige en de administratie opgevolgd wordt op het niveau van de FOD
Financiën.

•

Het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk geschil indien de onenigheid tussen de
belastingplichtige en de administratie behandeld wordt door het gerecht.

•

…

Inhoud van het facet
Facette: F03 Contentieux
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Facette: B01 Bien
B0101 Bien

0..*

Facette: Y04
Réglementation / Législation

Facette: F01 Contrôle et
Assistance

Y0401 Réglementation / Législation
0..*

F0102 Sélection détaillée

1

Facette: R01 Risque
Facette: A01 Aspect déclaratif
A0101 Déclaration

R0101 Risque
0..*

0..*

1
0..*
F0304 Rôle vs contentieux
-rôle

0..*

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

0..*

1..*

0..*

F0301 Contentieux
-N°contentieux
-Date contentieux
-Motif contentieux
-Moyen utilisé
-Référence acte
-Type d'acte
-Date décision
-Montant contesté
-Montant dégrevé

0..*
0..*
1
>fait l'objet de

F0302 Suivi contentieux
-suivi en interne ou en externe
-statut contentieux
-date validité statut

Facette: R01 Risque
Facette: G03 Réduction
et perte de créance

0..*

0..*

1

F0303 Feed-back contentieux
-date feed-back

R0102 Question de feedback

>fait l'objet de

G0301Réduction et perte de créance

0..*
0..*

-montant

5.3.2

0,1

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

5.3.2.1 F0301 Geschillen
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot een geschillendossier dat opgestart werd naar aanleiding van een klacht
ingediend door een belastingplichtige of door de administratie.
Voornaamste attributen
o

Nr van het geschil

o

Datum van het geschil

o

Reden van het geschil : het model kan ontwikkeld worden wanneer de gegevens
betreffende de argumentatie of de reden van het geschil gekend zijn.

o

Gebruikte middelen

o

Referentie naar een akte

o

Type van akte
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o

Datum van de beslissing

o

Gecontesteerd bedrag

o

Bedrag van de vermindering

5.3.2.2 F0302 Opvolging van geschillen
Bestaansreden
Historiek van de opvolging van geschillen, zowel intern als extern, wanneer een onenigheid door het
gerecht in behandeling genomen wordt.
Voornaamste attributen
o

Interne of externe opvolging

o

Status van het geschil (1ste instantie, beroep, cassatie, ...)

o

Geldigheidsdatum van de status.

5.3.2.3 F0303 Feed-back van geschillen
Bestaansreden
Feed-back van de geschillen vanuit analytisch standpunt (te ontwikkelen in het kader van de
workshop op de feed-back).
Voornaamste attributen
o

Datum van de feed-back

5.3.2.4 F0304 Rol ten opzichte van geschil
Bestaansreden
Bepalen welke rol een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) speelt in het kader van een
geschil : de persoon kan aan de oorsprong liggen van het geschil, het geschil behandelen (wanneer
het geschil in behandeling genomen is door het gerecht), ...
Voornaamste attributen
o

Rol van de persoon (oorsprong, beheerder, ...)

5.4 FACET : F04 FRAUDEZAAK
5.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de gegevens met betrekking tot grote fraudezaken.
Inhoud van het facet
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Facette: F04 Affaire de fraude
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 25/04/2004
F0402 Rôle vs lien
-rôle

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1

F0401 Lien frauduleux

1..*

0..*

-identification du lien
-type de lien
-date début
-date fin

Facette: F01 Contrôle et
Assistance

0..*
F0403 Fraude

0..*
<concerne
F0404 Affaire judiciaire
0..*
<est prise en charge (parquet)

0,1

-identification de la fraude
-date de constatation

-référence de l'affaire judiciaire
-type de risque
-date constatation
-caractère organisé
-caractère pénale

1

0..*

0..*

F0102 Sélection détaillée

0..*

<fait l'objet de
0,1

Facette: B01 Bien
B0101 Bien

<concerne
0..*

Facette: E01
Marchandise
<concerne

E0101 Marchandise
0..*

5.4.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

5.4.2.1 F0401 Frauduleuze link
Bestaansreden
De specifieke gegevens betreffende frauduleuze links met betrekking tot zware of georganiseerde
fiscale fraude. Er kunnen verschillende types van link bestaan : keten, ramificatie, organisator,
operationeel, toezichter, aanbrenger, raadgever, ...
Voornaamste attributen
o

Identificatie van de link

o

Type van link

o

Begindatum

o

Einddatum

5.4.2.2 F0402 Rol ten aanzien van frauduleuze link
Bestaansreden
Preciseren van de rol die een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) speelt in het licht van
een frauduleuze link.
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Voornaamste attributen
o

Rol van de persoon (mogelijke klant van het fraudemechanisme, persoon die het
mechanisme heeft aangegeven, persoon door het gerecht ondervraagd, ...)

o

Datum

5.4.2.3 F0403 Fraude
Bestaansreden
Beschrijvende gegevens van de fraude
Verschillende personen, goederen en/of marchandises kunnen in een fraudezaak betrokken zijn.
Voornaamste attributen
o

Identificatie van de fraude

o

Datum van de vaststelling

5.4.2.4 F0404 Rechtszaak
Bestaansreden
Beschrijvende gegevens van de rechtszaak ingeleid in het kader van een fraudegeval.
Voornaamste attributen
o

Referentie van de rechtszaak

o

Type van risico

o

Datum van de vaststelling

o

Karakter : georganiseerd of niet

o

Strafrechterlijk karakter
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6. LOGISCH MODEL – NIVEAU DETAIL SUBJECT G
INVORDERING
Omschrijving
Logisch gegevensmodel in verband met elk facet van een subject. De facetten van een subject
zijn kort beschreven in deliverable P150O Invordering.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

2.0

Voor pre-validatie

DJA,SBR

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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6.1 FACET G01 VEREFFENING
6.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de gegevens met betrekking tot de Vereffening van een fiscale of niet-fiscale schuld
op één van de volgende wijzen :
o Betalingen (spontane betalingen of als gevolg van invorderingsacties)
o Imputaties (intern aan de administratie)
De imputatie kan het resultaat zijn van een vermindering en/of verlies van de schuldvordering,
aanvaard door de administratie. Ze kan ook haar rechtvaardiging vinden in een compensatie met een
fiscaal krediet.
De vereffening van de schuld kan geheel of gedeeltelijk zijn.
De transfer van geld die aan de basis ligt van de vereffening van de schuld kan door één of meer
personen gebeurd zijn. Indien deze personen niet op een éénduidige wijze geïdentificeerd zijn, laat
het attribuut “categorie van de stortende partij” tot de oorsprong van de gelden te achterhalen
(belastingplichtige, deurwaarder, werkgever, ...).
Een schuld kan het voorwerp uitmaken van een vereffeningplan.
De fiscale of niet-fiscale schuld wordt beschreven in het subject Patrimonium (bedrag van de schuld,
aard van de schuld (hoofdschuld, interesten, ...), datum van verjaring van de schuld (datum vanaf
wanneer de verjaring nadert, belangrijk voor het eventueel nemen van maatregelen), ...).
Inhoud van het facet
Facette: G01 Apurement
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Facette: B04 Bien
Meuble Incorporel

G0104 Plan d'apurement

Concerne

B0402 Créance/Dette
0..*
1..*

-Date de demande
-date début du plan
-date arrêt du plan
-périodicité paiement
-nombre de périodes
-montant périodique

1..*
0,1

Concerne

0..*

Facette: A01 Personne

G0101 Apurement
-montant apurement
-date apurement
-raison apurement

A0101 Personne
1..*

0..*

Facette: G03 Réduction et perte
G0102 Paiement
-Mode de paiement
-paiement spontané ou non
-Paiement suspensif ou interruptif
-catégorie partie versante
-date de paiement

G0301Réduction et perte de créance

G0103 Imputation
-Date à prendre en considération
-Raison imputation

-montant

0,1
0..*
0..*

Crédit fiscal
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6.1.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

6.1.2.1 G0101 Vereffening
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot de vereffening van een fiscale of niet-fiscale schuld die
gemeenschappelijk zijn aan een vereffening via betaling of via imputatie. De specifieke gegevens aan
deze beide vereffeningswijzen worden beschreven in de sub-klassen “Betaling” en “Imputatie”.
De vereffening kan betrekking hebben op één of meer schulden, of op een deel van een schuld (de
hoofdschuld, de interesten, de kosten, ...).
Voornaamste attributen
o
o
o

Vereffend bedrag
Datum van vereffening
Reden van vereffening (solidariteit, waarborg, ...)

6.1.2.2 G0102 Betaling
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot betalingen die toelaten de fiscale of niet-fiscale schuld aan te zuiveren.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Betaalwijze
Spontane of niet-spontane betaling
Schort de betaling de verjaringstermijn op of breekt zij die af (de verjaringstermijn is de
periode waarna het onmogelijk wordt te vervolgen en de schuld in te vorderen).
Categorie van de stortende partij (deurwaarder, werkgever, notaris, belastingplichtige, ...)
Datum van betaling

6.1.2.3 G0103 Imputatie
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot imputaties (intern aan de administratie) die toelaten de fiscale of nietfiscale schuld aan te zuiveren.
Voornaamste attributen
o
o

In aanmerking te nemen datum (uitvoeringsdatum of andere datum)
Reden van de imputatie volgens de betalingscode :
Compensatie met een ander fiscaal krediet
Belastingvermindering na klacht
Belastingvermindering na korting (hoofdbedrag, boete,verhoging)
Belastingvermindering ingevolge een definitieve klassering

6.1.2.4 G0104 Vereffeningplan
Bestaansreden
De gegevens met betrekking tot een vereffeningplan. Een vereffeningplan kan voorzien worden
wanneer men begint met de invordering of op vraag van de belastingplichtige, nog voor de
administratie beslist heeft over te gaan tot invordering. Het kan betrekking hebben op zowel een
vrijwillige betaling als op een gedwongen invordering. Indien het vereffeningplan niet gerespecteerd
wordt, kan de administratie beslissen over te gaan tot vervolging.
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Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o

Datum van het vereffeningplan
Datum van het begin van het vereffeningplan
Datum van de beëindiging van het vereffeningplan (ingevolge een beslissing van de
administratie)
Periodiciteit (maandelijks, ...)
Aantal periodes
Periodiek te storten bedrag
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6.2 FACET G02 INVORDERINGSACTIE
6.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de gegevens met betrekking tot de acties voorzien om fiscale of niet-fiscale schulden
te innen (aanmaningen, vervolgingen, vragen om bijstand) en met betrekking tot invorderingstitels.
Een invorderingsactie kan betrekking hebben op één of meer fiscale of niet-fiscale schulden.
In het specifieke geval van indirecte vervolging en van vragen om bijstand wordt een link gelegd
tussen de invorderingsactie en de persoon op wie de actie gericht is (de werkgever bij wie een
loonbeslag uitgevoerd wordt, de lidstaat tot wie de administratie een vraag om bijstand richt).
Inhoud van het facet
Facette: G02 Action de recouvrement
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 22/04/2004

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

0,1

<implique

1

0..*
G0201 Titre de recouvrement
0..*

<concerne

-Nature du titre
-date de création
-date d'envoi
-date d'échéance
-référence
-montant
-flag annexes

1

B0402 Créance/Dette

1..*

0..*

<concerne

G0202 Action de recouvrement

Facette: B04 Bien Meuble Incorporel

6.2.2

-date de l'action
-raison

0..*

G0204 Sommation

G0203 Poursuite

G0205 Demande d'assistance

-nature du rappel

-type de poursuite
-nature de l'acte
-date de l'acte
-montant de l'acte

-objet de la demande
-nature de la demande

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

6.2.2.1 G0201 Invorderingstitel
Bestaansreden
Een invorderingstitel kan zijn :
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•

Een wettelijke document dat door de administratie is opgesteld op basis van een aangifte van
inkomsten, ingediend door de belastingplichtige, of op basis van een invorderingsbeslissing,
genomen door zijn gemandateerde (inning van een niet-fiscale schuld). Dit laat de
administratie toe over te gaan tot gedwongen invordering zonder de zaak over te maken aan
de rechtbank ;

•

Een uitvoerbaar vonnis.

De invorderingstitel is specifiek voor een schuld. Niet alle schulden kunnen het voorwerp uitmaken
van een invorderingstitel.
In het geval van een solidaire schuld kunnen er verschillende invorderingstitels bestaan.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

Aard van de titel (rol, beperkingen, vonnis, ...)
Datum van creatie
Datum van verzending
Vervaldatum
Referentie (artikelnummer, nummer van invorderingsbevel (IB), ...)
Bedrag
Flag bijlagen : zijn er al dan niet bijlagen bij deze invorderingstitel?

6.2.2.2 G0202 Invorderingsactie
Bestaansreden
Gegevens die gemeenschappelijk zijn aan alle types van invorderingsactie (de specifieke gegevens
worden beheerd op het niveau van de sub-klassen : “Aanmaning”, “Vervolging” of “Vraag om
bijstand”).
Voornaamste attributen
o
o

Datum van de actie
Reden van de actie

6.2.2.3 G0203 Aanmaning
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot de herinneringen die gestuurd werden aan de belastingplichtige opdat
hij zijn fiscale of niet-fiscale schulden zou vereffenen.
Voornaamste attributen
o

Aard van de herinnering (aangetekend schrijven, aanmaning, ingebrekestelling, ...)

6.2.2.4 G0204 Vervolging
Bestaansreden
De gegevens met betrekking tot ingestelde vervolgingen met het oog op de inning van een fiscale of
niet-fiscale schuld. Er zijn twee types van vervolging :
•

Directe vervolging : beslaglegging bij de belastingplichtige door een deurwaarder

•

Indirecte vervolging : beslaglegging bij derden – eigenaars (de schuldenaars van de
schuldenaar). Bijvoorbeeld : loonbeslag bij de werkgever die instaat voor het
beroepsinkomen van de belastingplichtige, beslaglegging van de huurinkomsten bij de
huurder die aan de basis ligt van het huurinkomen, ...
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Voornaamste attributen
o
o

o
o

Type van vervolging (direct of indirect)
Aard van de akte
Indirecte vervolging
249.2 bij de notaris, burgemeester
247.7 bij de werkgever, huurder, openbare dienst (Schatkist, Deposito- en
Consignatiekas, BTW, Registratierechten, VA, speciale inkomsten, ...)
Directe vervolging
Bevel
Roerend beslag
NVJ, placards, verkoop, ...
Datum van de akte
Bedrag van de akte

6.2.2.5 G0205 Vraag om bijstand
Bestaansreden
In het kader van de internationale samenwerkingsakkoorden kan een vraag om bijstand ingediend
worden bij andere lidstaten opdat zij de administratie zouden helpen bij de invordering van een
fiscale of niet-fiscale schuld.
Voornaamste attributen
o
o

Voorwerp van de vraag
Aard van de vraag

6.3 FACET G03 VERMINDERING/VERLIES VAN SCHULDVORDERING
6.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de gegevens met betrekking tot de vermindering en verlies van schuldvorderingen
zoals :
o
o
o
o
o

Het laten vallen van een fiscale of niet-fiscale schuld. Het laten vallen van een schuld kan
voortvloeien uit het feit dat de administratie niet (meer) in staat is de schuld te innen.
Een klacht ingediend door een belastingplichtige
Verjaring
De vermindering van de (niet-fiscale) hoofdschuld, de boete, de kosten en de vrijstelling van
interesten, aanzien als gunsten ten voordele van de belastingplichtige
Uitwissing, gratie (penale boeten)

Een vermindering en/of verlies van de schuldvordering, aanvaard door de administratie, laat toe de
fiscale of niet-fiscale boete geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren (zie facet G01 Vereffening).
Inhoud van het facet
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Facette: G03 Réduction et
perte
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Facette: B04 Bien
Meuble Incorporel
B0402 Créance/Dette

1..*

0..*

<concerne

0..*

-montant

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1..*

G0302 Décharge et abandon
-date introduction demande
-date décision

6.3.2

G0301Réduction et perte de créance

G0303 Réclamation
-date introduction
-référence requête
-date décision
-montant inconstestablement dû

G0304 Prescription

G0305 Remise/Exonération

G0306 Effacement

-acte interruptif

-raison
-date
-période d'exonération

-date jugement

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

6.3.2.1 G0301 Vermindering en verlies
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot de reductie en het verlies van een schuldvordering die
gemeenschappelijk zijn aan elk type van schuldvermindering. De specifieke gegevens van de
verschillende types van schuldvermindering en verlies van schuldvordering worden geschreven in de
sub-klassen “vrijstelling en laten vallen”, “Klacht”, “Verjaring”, “Vermindering / vrijstelling” en
“Uitwissing”.
Voornaamste attributen
o
o

Bedrag
Datum

6.3.2.2 G0302 Vrijstellen en laten vallen
Bestaansreden
Vrijstelling van schuld en het laten vallen van een fiscale schuld indien de administratie vaststelt dat
ze de schuld niet meer kan invorderen.
Voornaamste attributen
o
o

Datum van indiening van de aanvraag
Datum van de beslissing

6.3.2.3 G0303 Klacht
Bestaansreden
Klacht ingediend door een belastingplichtige betreffende het bedrag van de aanslag die van hem
gevraagd wordt.
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Voornaamste attributen
o
o
o
o

Datum van indiening
Referentie van de vraag
Datum van de beslissing
Bedrag dat niet gecontesteerd is

6.3.2.4 G0304 Verjaring
Bestaansreden
Akteren van het verlies van een schuldvordering omwille van verjaring.
Voornaamste attributen
o
o

Datum
Onderbrekende akte of actie

6.3.2.5 G0305 Vermindering / vrijstelling
Bestaansreden
Vermindering van schuld, van toename van schuld, vrijstelling van verwijlinteresten.
Voornaamste attributen
o
o
o

Reden (motivatie van de vermindering of vrijstelling)
Datum
Periode van vrijstelling (attribuut specifiek aan de vrijstelling van interesten)

6.3.2.6 G0306 Uitwissing
Bestaansreden
Specifiek voor sommige types van penale boeten.
Voornaamste attributen
o

Datum van het vonnis

6.4 FACET G04 BEWARENDE MAATREGELEN
6.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de gegevens die betrekking hebben op de beschikkingen die genomen werden om te
anticiperen op mogelijke inningsproblemen (bewarende maatregelen), evenals op incidenten die
mogelijk een invloed zouden kunnen hebben op de inningsmogelijkheid (informatie van bij
notarissen met betrekking tot de goederen en de aanvragen van certificaten ingediend door de
personen die wensen hun handelsfonds over te dragen).
Een bewarende maatregel kan gerechtvaardigd worden door het bestaan van schulden of door een nog
niet ingevorderde belastingschuld naar aanleiding van een controle.
Inhoud van het facet
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Facette: G04 Mesures conservatoires
Diagramme: Version v1.0
Distribué le: 08/04/2004
Concerne

Facette: B01 Patrimoine
1

B0101 Bien

0..*

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

1..*

0..*

Concerne

G0402 Info Notaire
-nature de l'acte

G0403 Rôle personne
1

1

Facette: B04 Bien Meuble Incorporel

-rôle

B0402 Créance/Dette

Concerne

0..*

G0404 Demande de certificat
-date de demande
-date d'octroi

0..*

G0401 Mesure conservatoire
Concerne

0..*

-nature de l'acte
-date de l'acte
-montant de l'acte
-acte signifié ou notifié

Facette: F01 Contrôle et Assistance
0..*

0..*

6.4.2

F0106 Contrôle

> peut être le résultat de
0..*

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

6.4.2.1 G0401 Bewarende maatregel
Bestaansreden
Maatregelen genomen om te anticiperen op mogelijk invorderingsproblemen betreffende een fiscale
of niet-fiscale schuld, ter vrijwaring van de rechten van FOD Financiën of van hen door wie de FOD
gemandateerd is. Voorbeeld : het nemen van een wettelijke hypotheek, beslag op marchandises of
waarborg.
Voornaamste attributen
o

Aard van de akte (beslag)

o

Datum van de akte

o

Bedrag van de akte

o

Bedrag van de akte

o

Betekende of meegedeelde akte
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6.4.2.2 G0402 Notariële informatie
Bestaansreden
De notarissen zijn verplicht de administratie te informeren alvorens akten te verlijden.
Voornaamste attributen
o

Aard van de akte (hypothecaire affectatie, verkoop, ...)

6.4.2.3 G0403 Rol van persoon
Bestaansreden
Bij het verlijden van een akte in de studie van een notaris zijn er verschillende betrokkenen. Bij de
notificatie van het verlijden van een akte is het belangrijk dat de schuldenaar en de notaris gekend
zijn.
Voornaamste attributen
o

Rol (notaris of verkoper)

6.4.2.4 G0404 Aanvraag van certificaat
Bestaansreden
Een certificaat, uitgegeven door de administratie op vraag van een persoon die zijn handelsfonds
wenst over te dragen. Dit bevestigt dat de overlatende partij geen schulden heeft.
Voornaamste attributen
o
o

Datum van de aanvraag
Datum van de toekenning (genereert een tijdsvertraging)
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6.5 FACET : G05 BANKROET EN CONCORDAAT
6.5.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
De gegevens met betrekking tot invorderingsincidenten (bankroet – concordaat – collectieve regeling
van schulden – protest) die in rekening genomen dienen te worden in het kader van een invordering
van de fiscale en niet-fiscale schulden.
De invorderingsincidenten betreffen één of meer fiscale of niet-fiscale schulden.
Inhoud van het facet
Facette: G05 Faillite et concordat
Diagramme: Version v1.0
Distribué le:08/04/2004

G0503 Intervenant incident de recouvrement
-rôle

0..*

Facette: B04 Bien
Meuble Incorporel

1..*

Facette: A01 Personne

G0501 Incident recouvrement

A0101 Personne

-Identificant de l'incident
-Excusabilité

B0402 Créance/Dette
0..*

0..*

1..*

0..*

G0503 Concordat

G0502 Faillite

-date jugement
-date début plan d'apurement
-périodicité
-nombre période

-date jugement déclaratif
-date clôture de la faillite
-date dépôt déclaration créances

G0505 Plan d'apurement concordat

G0506 Règlement collectif dettes
-montant de la dette
-date jugement
-date notification
-date plan amiable
-date règlement forcé
-date révocation plan
-date début plan
-périodicité plan
-nombre de période
-montant périodique

G0508 Protêt
-montant de la créance
-accepté ou pas
-date de publication

-débiteur ou créancier
-montant global dette
-montant périodique

6.5.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

6.5.2.1 G0501 Invorderingsincident
Bestaansreden
Gegevens gemeenschappelijk aan alle invorderingsincidenten : bankroet, concordaat, collectieve
regeling van schulden en protest.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatienummer van het incident
Vergeeflijkheid
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6.5.2.2 G0502 Bankroet
Bestaansreden
Gegevens met betrekking tot de verschillende fases van het bankroet van een onderneming
(natuurlijke persoon en rechtspersoon).
Voornaamste attributen
o
o
o

Datum van verklaring van bankroet
Datum van afsluiting van het bankroet
Datum van indiening van de schuldvorderingen

6.5.2.3 G0503 Betrokkene bij invorderingsincident
Bestaansreden
Identificatie van de personen (natuurlijke persoon of rechtspersoon), betrokken bij een
invorderingsincident zoals een bankroet, een concordaat, een collectieve schuldregeling of een
protest.
Voorbeeld :
•

In het geval van een bankroet : de curators belast met de afhandeling van het faillissement,
evenals de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken (beide worden als een persoon
beschouwd) ;

•

In het geval van een protest : de deurwaarder die het protest betekent, de trekker, de betaler
en de endosseurs

•

In het geval van een collectieve schuldregeling : de debiteur, de rechtbank waar het vonnis
werd uitgesproken

•

In het geval van een concordaat : de curators belast met het beheer evenals de rechtbank
waar het vonnis werd uitgesproken.

Voornaamste attributen
o

Rol (debiteur, curator, rechtbank, ...)

6.5.2.4 G0504 Concordaat
Bestaansreden
Collectief akkoord in het kader van een minnelijke regeling tussen een debiteur en zijn schuldeisers
teneinde de vereffening van de schulden te organiseren.
Heeft betrekking op handelsactiviteiten, betreft zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Datum vonnis
Datum begin vereffeningplan
Periodiciteit (maandelijks, ...)
Aantal periodes

6.5.2.5 G0505 Vereffeningplan concordaat
Bestaansreden
Bepalen van de vereffeningacties van een schuld die een debiteur heeft ten aanzien van zijn
schuldeisers. Zowel debiteur als schuldeisers worden geïdentificeerd als personen.
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Voornaamste attributen
o
o
o

Debiteur of schuldeiser
Globaal bedrag (bedrag van de schuld indien rol = debiteur, bedrag van de schuldvordering
indien rol = schuldeiser)
Periodiek te storten bedrag (globaal periodiek bedrag indien rol = debiteur, periodiek bedrag
indien rol = schuldeiser)

6.5.2.6 G0506 Collectieve regeling van schulden
Bestaansreden
Betreft enkel natuurlijke personen
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

Bedrag van de schuld
Datum van het vonnis
Datum van de notificatie
Datum van de minnelijke schikking
Datum van de opgelegde regeling
Datum van intrekking van het plan
Plan van vereffening (periodiciteit van de betalingen, periodiek bedrag, ...)

6.5.2.7 G0507 Protest
Bestaansreden
Authentieke akte waardoor de dragen van een commercieel effect (wissel) laat vaststellen dat dit
effect niet door de betrokkene werd aanvaard (protest omwille van niet-aanvaarding) of omdat hij niet
werd betaald op de vervaldatum (protest omwille van wanbetaling). Protest wordt aangetekend bij
een notaris of bij een deurwaarder.
Voornaamste attributen
o
o
o

Bedrag van de schuldvordering
Aanvaard of niet
Datum van publicatie
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7. LOGISCH MODEL – NIVEAU DETAIL SUBJECT R RISICO
Omschrijving
Logisch gegevensmodel geassocieerd met elk facet van een subject. De facetten van een
subject worden kort geschreven in deliverable P150O Risico.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.1

Versie gedeponeerd op 21 april
2004

DBO

21/04/2004

1.2

Gecorrigeerde versie ingevolge de
meeting met A. Moreau

DBO

22/04/2004

2.1

Integratie commentaren prevalidatie

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

2.4

Opmerking Risico Ondernemingen

LDM, DBO

04/05/2004

2.5

Verbeteringen volgens vergadering
Bernabé/Denef van 15 juni 2004

PBE

15/06/2004
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7.1 FACET : R01 RISICO
7.1.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet laat toe de beheerde risico’s te identificeren. Indien nodig fungeert de hoofdklasse van dit
facet als superklasse voor de bijzondere definities die in de andere facetten aangetroffen worden.
Inhoud van het facet
Facet: R01 Risque
Diagram: Version 1.2
Delivered: 29/04/2004
0..*
0,1
0..*

0..*
R0101 Risque

Facet: Y04
Réglementation / Législation
0..*
< utilise

Y0401 Réglementation / Législation

R0103 Risque d'ambiguïté

R0104 Risque de contradiction

R0105 Risque d'absence

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque
R0901 Modèle de réduction de risque

<dépends de

0..*

0..*
R0102 Question de Feedback

0..*

7.1.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.1.2.1 R0101 Risico
Bestaansreden
Laat toe een risico te identificeren en te beschrijven zonder rekening te houden met de betrokken
doelgroepen, de bijstandsmodellen, de uitgevoerde controles, etc.
Het risico kan gekenmerkt worden door 2 onafhankelijke karakteristieken :
•

Particulier risico, bedrijfsrisico, marchandise risico (zie volgende hoofdstukken)

•

Risico van dubbelzinnigheid, risico van contradictie, risico van afwezigheid

Voornaamste attributen
o
o

Identificator van het risico
Beschrijving van het risico
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7.1.2.2 R0102 Vraag om feed-back
Bestaansreden
Laat toe de vragen te registreren die aan de taxateurs gesteld worden in het kader van een controle of
een bijstand in functie van de verschillende modellen van risicoreductie ten aanzien van een gegeven
risico. De vragen zullen worden gebruikt door de operationele systemen en de antwoorden zullen
worden opgeslagen in het datawarehouse.
De vragen gesteld in alle facetten, en die beschikken over de mogelijkheid van een feed-back,
gebruiken een identificator voor de vraag tot feed-back (incluis het facet Geschil van het subject
Specifieke behandeling).
Voornaamste attributen
o
o
o

Unieke identificator
Formulering van de vraag
Type antwoord dat verwacht wordt

7.1.2.3 R0103 Risico van dubbelzinnigheid
Bestaansreden
Dit is het risico veroorzaakt doordat een wet of reglement onduidelijk of dubbelzinnig is, waardoor de
belastingplichtige inbreuken pleegt op de wet of op de regelgeving. Deze klasse groepeert de
gegevens met betrekking tot dit type van risico dit niet vallen binnen het algemeen kader
(vertegenwoordigd door de klasse “Risico”).
Voornaamste attributen

7.1.2.4 R0104 Risico van tegenspraak
Bestaansreden
Dit is het risico eigen aan de wettelijke beschikkingen of de onverzoenbare regels die uitgaan van de
verschillende bevoegdheidsniveaus : indien een belastingplichtige, te goeder trouw, één regel volgt,
breekt hij een andere.
Het is ook het risico dat éénzelfde begrip een verschillende betekenis kan hebben in functie van de
betrokken pijler.

7.1.2.5 R0105 Risico van afwezigheid
Bestaansreden
Dit is het risico eigen aan een operatie die voor de eerste maal uitgevoerd wordt en waarvoor het
moeilijk is het belastingsregime te bepalen dat dan moeten worden toegepast.

7.2 FACET : R02 PARTICULIER RISICO
7.2.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit risico laat toe een lijst op te bouwen van personen die onderhevig zijn aan de risico’s gelopen
door particulieren.
Inhoud van het facet
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Facet: R02 Risque de Particulier
Diagram: Version 1.2
Delivered: 29/04/2004
0..*

Facet: A01 Persoon
0..*

0..*

-est

-Type doelgroep
-Identificatie doelgroep
-Datum creatie

-inclus
R0204 Candidat de la préselection
Instruction d'inclusion
Indicateur d'inclusion

Facet: R01 Risque

1..*

0..*

R0102 Question de Feedback

0..*

R0201 Groupe cible particulier

A0101 Persoon

0..*
1..1

1..*

1..*
R0211 Règle

R0205 Feedback pour particulier

-Identification de la règle

-réponse
0..*

R0101 Risque

Facet: Y02 Référentiel Économique
et Socio-professionnel
Y0201 Secteur Socio-professionnel
0..*

0,1

Facette R09
Model de réduction de risque

0..*

R0202 Risque de particulier

R0901 Modèle de réduction de risque

0..*

0..*
0..*

-Identificatie risico
-Begindatum
-Einddatum

R0206 Incident

0..*
0..*

0,1
0..*

Facet: Z03 Datawarehouse

R0203 Indicator

Z0301 DWH Data element

-Identificatie indicator

0..*

Facet: Y04 Réglementation /
Législation

0..*

Y0401 Réglementation / Législation

1..*

0,1
0..*

0..*

0,1

-Identificatie incident
-Begindatum
-Einddatum

R0207 Thema

Facet: R Risque de fraude

0..*

Facet: Y01 Référentiel
Géographique
Y0101 Réferentiel Géographique

0..*

0..*

R0209 BTW

7.2.2

R0502 Fraudemechanisme

0,1

R0208 Aangifte

R0210 Inkomstenbelasting

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.2.2.1 R0201 Particuliere doelgroep
Bestaansreden
Subgroep van de populatie van natuurlijke personen. Een doelgroep kan verder opgesplitst worden in
verschillende doelgroepen volgens de selectieregels van de populatie (R0211 Regel).
Voornaamste attributen
o
o
o
o

ID
Naam doelgroep
Begindatum geldigheidsduur
Einddatum geldigheidsduur
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7.2.2.2 R0202 Risico Particulieren
Bestaansreden
Deze gegevens zijn vergelijkbaar met een inventaris van risico’s. De risico’s betreffen inbreuken of
ambiguïteiten m.b.t. de wetgeving of reglementering.
Risico’s zijn niet specifiek aan een doelgroep en kunnen gerelateerd worden aan meerdere
doelgroepen.
Het risico zal o.a. de keuze van de uit te voeren controle en/of bijstand volgens één of meerdere
bepaalde controle- en/of bijstandsmodellen beïnvloeden.
Vb. Aangegeven beroepskosten te hoog. Aangegeven onroerende inkomsten te laag.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Risico
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.2.2.3 R0203 Indicator
Bestaansreden
Deze gegevens omvatten alle indicatoren die een doelgroep beschrijven. Dezelfde indicatoren met
eventueel andere waarden kunnen voorkomen in verschillende risicoprofielen.
Wat betreft Particulieren, bestaan de indicatoren voornamelijk uit gegevens gelinkt aan de Persoon of
de aangifte gedaan door een persoon.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de indicatoren die een risicoprofiel beschrijven
kunnen wijzigen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Beschrijving indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.2.2.4 R0204 Kandidaat van een preselectie
Bestaansreden
Het kunnen inschrijven van een informatie betreffende een kandidaat die deel uitmaakt van een
doelgroep, zoals : de dienst moet absoluut bijstand verlenen of de persoon controleren, of de persoon
is uit de selectielijst verwijderd.
Voornaamste attributen
o
o

Bevel tot inclusie in de selectie
Bevel tot verwijdering uit de selectie

7.2.2.5 R0205 Feed-back voor particulier
Bestaansreden
Laat toe de feed-back in te voeren die door de operationele systemen werd opgetekend, inbegrepen de
geschillen, naar aanleiding van een vraag geformuleerd door het risicobeheer.
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Voornaamste attributen
o

Antwoord

7.2.2.6 R0206 Incident
Bestaansreden
Een incident is een bijzondere situatie van de belastingplichtige die verbonden kan worden aan een
risico. BV. vertrek naar buitenland, verkoop van onroerende goederen, huwelijk, scheiding, …
Voornaamste attributen
o

Identificatie incident

7.2.2.7 R0207 Thema
Bestaansreden
Gegevens die het thema of onderwerp van een risico aangeven
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema
Beschrijving thema

7.2.2.8 R0208 Aangifte
Bestaansreden
Sub-klasse van de klasse Thema. Thema’s specifiek aan de aangiften gedaan door een Particulier
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema Aangifte
Beschrijving thema Aangifte

7.2.2.9 R0209 BTW
Bestaansreden
Sub-klasse van de klasse Thema. Thema’s specifiek aan het aspect BTW.
Een Particulier zal een BTW aangifte doen in geval van een constructie van een nieuwbouw,
invaliditeit,...
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema BTW
Beschrijving thema BTW

7.2.2.10 R0210 Inkomstenbelasting
Bestaansreden
Sub-klasse van de klasse Thema. Thema’s specifiek aan het aspect Inkomstenbelasting maar die niet
voorkomen in de aangifte Inkomstenbelasting.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema Inkomstenbelasting
Beschrijving thema Inkomstenbelasting
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7.2.2.11 R0211 Regel
Bestaansreden
Waarden van indicatoren die gebruikt worden om de doelgroep te extraheren in het Datawarehouse
Voornaamste attributen
o
o

Identificator
Regel
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7.3 FACET : R10 RISICO ONDERNEMINGEN
7.3.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet laat toe een lijst samen te stellen van ondernemingen die onderworpen zijn aan het risico dat
gelopen wordt door een specifieke populatie. De term onderneming wordt hier gebruikt in de zin
zoals ze gebruikt wordt door de KBO (ondernemingen, vrije beroepen, vaste etablissementen,
VZW’s, feitelijke verenigingen, industriële ondernemingen, handelsbedrijven, landbouwbedrijven
met winstoogmerk, etc.), maar ook in de ruime betekenis van het woord vanuit fiscaal oogpunt
(gebruik van luik 2 van de inkomstenaangifte).
Daarenboven kan het facet aangepast worden om ook de risicoprofielen en de indicatoren voor de
grote ondernemingen te omvatten, waar een risicoprofiel valabel zou zijn voor verschillende grote
ondernemingen (cfr. R01 Risico Grote operatoren voor de andere gevallen).
Inhoud van het facet
Facette: R10 Risque d'entreprise
Diagramme: Version 1.3
Delivered: 04/05/2004

0..*

Facet: A01 Persoon
0..*

0..*

R1001 Doelgroep Onderneming

A0101 Persoon
-est

0..*

-Type doelgroep
-Identificatie doelgroep
-Datum creatie

-inclus
R1004 Candidat de la préselection
Instruction d'inclusion
Indicateur d'inclusion

Facet: R01 Risque

1..*

0..*
0..n
1..1

R0102 Question de Feedback
1..1

1..*
R1011 Règle

R1005 Feedback pour PME

-Identification de la règle

-réponse

R0101 Risque

0..*

Facet: Y01 Référentiel
Géographique

Facet: Y02 Référentiel Économique
et Socio-professionnel

0..*

Y0101 Réferentiel Géographique

Y0201 Secteur d'activité
0..*

0,1

Facette R09
Model de réduction de risque

0..*

0..*

Facet: A06 Client fiscal

R1002 Risico Onderneming

R0901 Modèle de réduction de risque

0..*

0..*
0..*

-Identificatie risico
-Begindatum
-Einddatum

0..*

Facet: Z03 Datawarehouse

R1003 Indicator

Z0301 DWH Data element

-Identificatie indicator

R1006 Incident
0..*
0,1

0..*

0..*

A0601 Autorisation fiscale

-Identificatie incident
-Begindatum
-Einddatum
0,1

0..*

1..*
0,1

0..*

0,1

0..*
R1007 Thema

Facet: Y04 Reglementering/
Wetgeving

0..*

0..1

Y0401 Reglementering/Wetgeving

Facet: R Risque de fraude
R0502 Mécanisme de fraude

R1009 BTW

R1008 Aangifte

R1010 Inkomstenbelasting

0..*
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7.3.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.3.2.1 R1001 Doelgroep bedrijf
Bestaansreden
Subgroep van de populatie van natuurlijke personen of rechtspersonen. Een doelgroep kan
samengesteld zijn uit verschillende doelgroepen, volgens de selectieregels van de populatie (Regel
R011).
Voornaamste attributen
o
o
o
o

ID
Naam doelgroep
Begindatum geldigheidsduur
Einddatum geldigheidsduur

7.3.2.2 R1002 Risico ondernemingen
Bestaansreden
Deze gegevens zijn vergelijkbaar met een inventaris van risico’s. De risico’s betreffen inbreuken of
ambiguïteiten m.b.t. de wetgeving of reglementering of ruling.
Risico’s zijn niet specifiek aan een doelgroep en kunnen gerelateerd worden aan meerdere
doelgroepen.
Het risico zal o.a. de keuze van de uit te voeren controle en/of bijstand volgens één of meerdere
bepaalde controle- en/of bijstandsmodellen beïnvloeden.
Vb. Zakencijfer te laag. Een verkoper geeft niet alle verkopen aan die hij verricht heeft.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Risico
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.3.2.3 R1003 Indicator
Bestaansreden
Deze gegevens omvatten alle indicatoren die een doelgroep beschrijven. Dezelfde indicatoren met
eventueel andere waarden kunnen voorkomen in verschillende risicoprofielen.
Wat betreft Risico Ondernemingen, bestaan de indicatoren bijvoorbeeld uit gegevens gelinkt aan de
Persoon of de aangifte gedaan door een persoon, en andere.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de indicatoren die een risicoprofiel beschrijven,
kunnen wijzigen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Beschrijving indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
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7.3.2.4 R1004 Kandidaat preselectie
Bestaansreden
Laat toe informatie bij te houden betreffende de kandidaat die deel uitmaakt van de doelgroep, zoals :
de dienst moet absoluut bijstand verlenen of de onderneming controleren, of de onderneming moet
verwijderd worden uit de selectielijst.
Voornaamste attributen
o
o

Bevel tot inclusie in de selectie
Bevel tot verwijdering uit de selectie

7.3.2.5 R1005 Feed-back voor onderneming
Bestaansreden
Laat toe de feed-back in te brengen die door de operationele systemen werden opgetekend,
inbegrepen de geschillen, ingevolge een vraag gesteld door het risicobeheer.
Voornaamste attributen
o

Antwoord

7.3.2.6 R1006 Incident
Bestaansreden
Een incident is een bijzondere situatie van de belastingplichtige die verbonden kan worden aan een
risico. BV. Faillissement, verkoop van onroerende goederen, …
Voornaamste attributen
o

Identificatie incident

7.3.2.7 R1007 Thema
Bestaansreden
Gegevens die het thema of onderwerp van een risico aangeven
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema
Beschrijving thema

7.3.2.8 R1008 Aangifte
Bestaansreden
Sub-klasse van de klasse Thema. Thema’s specifiek aan de aangiften gedaan door een onderneming.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema Aangifte
Beschrijving thema Aangifte

7.3.2.9 R1009 BTW
Bestaansreden
Sub-klasse van de klasse Thema. Thema’s specifiek aan het aspect BTW.
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Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema BTW
Beschrijving thema BTW

7.3.2.10 R1010 Inkomensbelasting
Bestaansreden
Sub-klasse van de klasse Thema. Thema’s specifiek aan het aspect Inkomstenbelasting maar die niet
voorkomen in de aangifte Inkomstenbelasting.
Voornaamste attributen
o
o

Identificatie thema Inkomstenbelasting
Beschrijving thema Inkomstenbelasting

7.3.2.11 R1011 Regel
Bestaansreden
Waarden van indicatoren die gebruikt worden om de doelgroep te extraheren in het Datawarehouse
Voornaamste attributen
o
o

Identificator
Regel

7.4 FACET : R06 INVORDERINGSRISICO
7.4.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat de beschrijvende risico-informatie, doelgroepen, indicatoren en incidenten.
Het invorderingsrisico bestaat hierin dat een fiscale of niet-fiscale schuldvordering niet geïnd wordt,
maar waar blijkt aan de hand van de elementen die verzameld werden bij het solvabiliteitsonderzoek
dat de vordering inbaar is.
Het risico omvat globaal de volgende situaties :
•

De evolutie van de solvabiliteit van de schuldenaar naar een toestand van insolvabiliteit ;

•

Het feit dat een schuldvordering de verjaring nadert zonder tussenkomst van de FOD ;

•

De terugbetaling van een fiscaal krediet terwijl er nog een fiscale schuldvordering bestaat ;

•

De verslechtering van het betalingsgedrag van de schuldenaar.

Inhoud van het facet
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Facette: R06 Risque Recouvrement
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 29/04/2004

Facet: Y04 Réglementation /
Législation
Y0401 Réglementation / Législation

<prend en compte

0..*

Facet: Y02 Référentiel Économique
et Socio-professionnel

R0609 Feedback recouvrement
0..*

Y0201 Secteur Socio-professionnel

0..*

R0102 Question de Feedback

<concerne

1..1

0..*

R0605 Règle

0..*

-identification de la règle

Facette: A01 Personne

1..*

Facet: Y01 Référentiel
Géographique

A0101 Personne
0..*

1..1

Facette: B01 Bien

0..* 0..* 1..*

1..1

0..*

Y0101 Réferentiel Géographique

0..*
R0601 Groupe cible Recouvrement
0..*

B0101 Bien

0..*

-identification groupe cible
-date création groupe cible

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

1..*

0..*

<fait l'objet

Facet: R Risque de fraude

0,1

1..*

0..*

0..*
0..*

R0502 Fraudemechanisme

1..*
0..*

0,1

U0904 Modèle de recouvrement

Facette: R01 Risque
R0101 Risque

1..*

0,1
0..*

Facette: Z03 Datawarehouse

1..*

<concerne

Z0301 DWH Data element

R0604 Incident

R0603 Indicateur

-identification de l'incident

-identification de l'indicateur

0..*

0,1
<concerne

1

7.4.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.4.2.1 R0601 Doelgroep invordering
Bestaansreden
De doelgroep is, vanuit het standpunt van de invordering, een verzameling van personen die
eenzelfde risico vertegenwoordigen.
Aan een doelgroep wordt één enkel gemeenschappelijk risico geassocieerd.
Verschillende doelgroepen kunnen aan hetzelfde risico geassocieerd worden.
Een sector kan als doelgroep gelden (een beroepsgroep of een economische sector).
Voorbeelden van doelgroepen en geassocieerde risico’s zijn :
•

Alle BTW-plichtigen die een trimesteriele terugvordering vragen van de BTW. Risico : de
belastingplichtige ontvangt ten onrechte een terugstorting van BTW terwijl hij nog andere
fiscale schulden heeft.

•

De uitoefenaars van vrije beroepen (dokters, architecten, advocaten, ...). Risico : weinig
mogelijkheid tot beslaglegging bij de klanten want deze zijn niet altijd gekend of ze zijn
slechts gekend nadat ze hun consultatie reeds afgerekend hebben.

•

De personen die hun burgerlijke status wijzigen. Risico : het gezamenlijk patrimonium van
de schuldenaar wordt overgedragen naar de niet-verantwoordelijke partner.

•

De personen die vereffeningplannen hebben op lange termijn. Risico : het vereffeningplan
wordt niet gerespecteerd, een overdreven schuldgraad als gevolg van nieuwe bijdragen
uitvoerbaar geworden gedurende de lange duur van het vereffeningplan.
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Voornaamste attributen
o
o

Identificatie van de doelgroep
Creatiedatum van de doelgroep

7.4.2.2 R0603 Indicator
Bestaansreden
Factor of informatietype dat de risico’s uitdrukt en dat, alleen of in combinatie met andere
indicatoren, na analyse en evaluatie, toelaat het risiconiveau te bepalen.
De indicatoren zijn gegevenselementen die bepaald zijn in de meta-data van het datawarehouse.
Voornaamste attributen
o

Identificator van de indicator

7.4.2.3 R0604 Incident
Bestaansreden
Het incident stemt overeen met een bijzondere situatie van de belastingplichtige die een invloed heeft
of kan hebben op de mogelijk tot inning van een schuldvordering. Een incident dient aanzien te
worden als een knipperlicht.
Het betreft incidenten zoals een bankroet, een collectieve schuldenregeling, een vertrek naar het
buitenland, de verkoop van een gebouw, een huwelijk, een scheiding, een overlijden, ..., die de
financiële draagkracht kunnen beïnvloeden.
Voornaamste attributen
o

Identificatie van het incident

7.4.2.4 R0605 Regel
Bestaansreden
Specificeren van de waarde van de indicatoren die in rekening genomen worden om de doelgroepen
te selecteren in het datawarehouse.
Voornaamste attributen
o

Identificatie van de regel

7.4.2.5 R0609 Feed-back invordering
Bestaansreden
Laat toe de antwoorden bij te houden op een vraag die gesteld werd door het risicobeheer, betreffende
een vastgestelde situatie van invorderingsrisico, meer bepaald de motivatie voor het niet-gebruik van
een invorderingsmaatregel.
Voornaamste attributen
o

Antwoord
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7.5 FACET : R05 FRAUDERISICO
7.5.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Alle gegevens die de fraudemechanismen beschrijven zoals deze gedefinieerd werden door de pijler
Fraudebestrijding of andere pijlers, waaronder Douane en Accijnzen.
De beschrijving van de doelgroepen omvat de karakteristieken van de doelgroep op zich, van de
risico’s die geïdentificeerd werden per risicoprofiel en van de indicatoren verbonden aan de risico’s.
Inhoud van het facet

7.5.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.5.2.1 R0501 Doelgroep Fraude
Bestaansreden
De doelgroepen bestaan uit een geheel van personen die gekenmerkt worden door een zelfde
fraudemechanisme.
Voornaamste attributen
o
o
o

Identificator
Naam Doelgroep
Begindatum geldigheid
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o

Einddatum geldigheid

7.5.2.2 R0502 Fraudemechanisme
Bestaansreden
Deze gegevens beschrijven het risico of fraudemechanisme.
Voorbeelden van fraudemechanismen zijn:
o
o
o
o
o

geldtransferten naar buitenland
mechanismen rond witwaspraktijken
carrousels
....
Fraudemechanismen kunnen betrekking hebben tot invordering, particulieren,
ondernemingen,...

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Risico
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.5.2.3 R0503 Indicatoren
Bestaansreden
Deze gegevens omvatten alle indicatoren die een risico beschrijven. Dezelfde indicatoren kunnen
voorkomen in verschillende risico’s.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de indicatoren die een risico beschrijven
kunnen wijzigen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Beschrijving indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.5.2.4 R0504 Regel
Bestaansreden
Waarden van indicatoren die gebruikt worden om de doelgroep te extraheren in het Datawarehouse
Voornaamste attributen
o
o

Identificator
Regel

7.5.2.5 R0505 Feed-back inzake fraude
Bestaansreden
Laat toe de feed-back in te brengen vanuit de operationele systemen, inbegrepen de geschillen,
ingevolge een vraag gesteld door het risicobeheer.
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Voornaamste attributen
o

Antwoord

7.5.2.6 R0506 Incident
Bestaansreden
Een incident is een bijzondere situatie van de belastingplichtige die verbonden kan worden aan een
risico. BV. oprichting van een "holding" door een belastingplichtige, …
Voornaamste attributen
o

Identificatie incident

7.6 FACET : RISICO INZAKE “OPMETINGEN EN WAARDERINGEN” EN
“RECHTSZEKERHEID”
7.6.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet bevat het geheel aan klassen vereist voor het beheer van het risico vanuit het standpunt van
de pijlers “Opmetingen en waarderingen” en “Rechtszekerheid”, met name :
•

De risico’s die verband houden met de kwaliteit van de documentatie van bepaalde
informatie-leveranciers ;

•

De risico’s die verband houden met de juiste ontvangst van de erfenisrechten en de
registratie ;

•

De risico’s die verband houden met de bepaling van een kadastraal inkomen en met de
controle van de waarden.

Inhoud van het facet
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Facet: R01 Risque

0,1

R0710 Feedback pour ME, SJ
-réponse

R0102 Question de Feedback

1..1
0..*

0..*

1..*

+Identifiant
+Nom
+Date début validité
+Date fin validité
+Description

Facette: R07 Risque en
« Mesure & évaluation » et
«Sécurité Juridique »
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 29/04/2004

0..*

Facette: A01 Personne
A0101 Personne

0..*

R0702 Groupe cible

0..*

0..*

Facette: B01 Bien
R0704 Groupe Cible de Bien

R0703 Groupe Cible Personne

0..*

0..*

B0101 Bien

Facet: R Risque de fraude
Facette: R01 Risque

R0502 Fraudem echanism e

R0101 Risque
0..*
0..*

0..*

R0706 Règle
+Identifiant
+Nom
+Date début validité
+Date fin validité
+Description

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque
R0903 Modèle d'assistance

R0701 Risque de bien
0..*
0..*

0..*

0..*

+Identifiant
+Nom
+Type
+Date début validité
+Date fin validité
+Description
+Catégorie

0..*
R0902 Modèle de contrôle

0..*

0,1

0..*

Facette: Y04 Réglementation /
Législation
Y0401 Réglem entation/Législation

0..*
0..*

1..*

Feedback >

Facette: Z03 Datawarehouse
0..*

R0705 Indicateur
+Idenitifiant
+Nom
+Type
+Date début validité
+Date fin validité
+Description

R0707 Risque de droits de succession R0709 Risque d'évaluation R0708 Risque de droit d'enregistrem ent

0..*

0,1

Z0301 Metadata

0,1

B0601 Descriptif Externe

0..*

Facette: B06 Descriptif Externe

0..*

Facette: C03 Droit de succession

B0604 Code 62 term es

C0301 Déclaration de succession

Facette: C04 Droit
d’enregistrement

0..*
0..*

C0401 Droit d'enregistrem ent

0..*

7.6.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.6.2.1 R0701 Risico
Bestaansreden
Het risico is, per definitie, de mogelijkheid (waarschijnlijkheid) dat :
•

Een verwachte gebeurtenis zich niet voordoet (of zich slechts gedeeltelijk voordoet), of dat
een onverwachte gebeurtenis zich voordoet (vanuit fiscaal oogpunt), of dat

•

Een aangeleverde informatie fout blijkt (vanuit documentair oogpunt, partner-risico).

Deze klasse omvat het geheel van geïdentificeerde risico’s vanuit het standpunt van de pijlers
“Rechtszekerheid” en “Opmetingen en waarderingen”. De risico’s die in het vervolg van die
hoofdstuk worden besproken kunnen eenvoudig lijken, maar in realiteit verbergen zij dikwijls erg
complexe situaties, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie.
In de volgende voorbeelden sommen we, voor elk type van risico, alle betrokken facetten op.
Voor “Rechtszekerheid”
o

A: Vanuit fiscaal oogpunt kan men de volgende risico’s beschouwen :
• Erfenisrechten
Risico van valse filiatie : fout inzake de graad van familieverwantschap ;
Risico van valse devolutie : fout in de verdeling van de rechten
Risico van vergeten van roerende of onroerende aanslagen
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Risico van een excessief passief : inbrengen van uitgedoofde schulden, of
schulden aan een erfgenaam
Risico van een fout (art. 57 CS, art. 17 CS) : opzoeken van fouten die aan de
hand van een eenvoudige lezing blijken (erfenisrechten betaald bij een eerdere
erfenis in het geval van art. 57CS)
•

Registratierechten
Risico van simulatie
Risico van verduistering
Risico van fout : slechte toepassing van een artikel (wettelijk risico :
dubbelzinnigheid, tegenstelling, afwezigheid), feed-back partners (fiscaal), ...
o B: Documentair partnerrisico
• Risico van fouten : inzake de identificatie van personen = subject Persoon, subject
Specifieke Behandeling, subject Aangifte
• Risico van fouten inzake de identificatie van goederen = subject goederen (facet
onroerend), subject aangifte, subject Specifieke Behandeling (aangifte), en
voorafgaande feed-back, referentieel notaris (matrixtool inzake beslissing / selectie)
Voor « Opmetingen en waarderingen », kan men de volgende risico’s aanhalen :
A: Evaluatie
• Risico van overwaardering
• Risico van onderwaardering
o B: Partners
• Risico van de aanlevering van foute of onvolledige informatie
Voorbeelden van risico’s :
o

o
o

o

Het risico dat een fiscale wet fout geïnterpreteerd wordt (fiscaal)
Het risico dat men niet over correcte informatie beschikt hoewel deze is aangeleverd door
een groep van personen waarvan men normaal kan verwachten dat ze correct zou moeten
zijn (documentair)
Het risico dat een herziening van een kadastraal inkomen slecht zou zijn omdat de
informatie waarover men beschikt voor de evaluatie onvolledig of fout is. De bepaling van
het kadastraal inkomen is het resultaat van de inschatting van een aantal elementen die
intrinsiek zijn aan een gebouw (constructiekenmerken, ouderdom, indeling en samenstelling
van de lokalen, de aanwezigheid van uitrusting zoals een badkamer, ingerichte keuken, etc.)
en sommige omgevingsparameters zoals de rijhuis, plaats van het goed in de gemeente,
toegangsmogelijkheden, etc (fiscaal en documentair).

Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o
o

DWH identificator : Identificatienummer intern aan het datawarehouse
Identificator : informatie eigen aan FOD Financiën die het risico éénduidig identificeert
Naam : identificatie van het risico vanuit het standpunt van de perceptie en het begrip van de
gebruikers
Type
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Omschrijving
Categorie : inzake rechtszekerheid, informatie die aangeeft dat het een risico betreft van
dubbelzinnigheid, van contradictie of van afwezigheid

Relaties (associaties)
De recursieve relatie met de klasse “Risico” drukt uit dat risico’s met elkaar verbonden kunnen zijn.
Voorbeeld : een persoon moet BTW terugtrekken maar heeft nog een schuld aan de staat. Elk
afzonderlijk vertegenwoordigen deze beide gevallen een risico inzake wetgeving. Het risico van het
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onderling verband tussen deze beide houdt echter geen verband met de wetgeving of met welkdanige
regelgeving ook.
De relatie met de klasse “Controlemodel” geeft aan dat een controlemodel moet worden toegepast op
een geïdentificeerd risico. Een zelfde model kan eventueel worden toegepast op verschillende
risico’s. De controlemodellen worden ontwikkeld op basis van het bestaan van risico’s.
De relatie met de klasse “Bijstandsmodel” geeft aan dat een bijstandsmodel kan gebruikt worden in
het kader van verschillende risico’s terwijl éénzelfde risico voor verschillende bijstandsmodellen in
aanmerking komt. Het risico dat verband houdt met deze verschillende bijstandsmodellen laat toe
deze modellen te verfijnen aan de hand van de feed-back die volgt uit de bijstandsprocedures. De
risico’s die verband houden met de bijstandsmodellen zijn de risico’s die verband houden met de
wetten en reglementen omdat bijstandsprocedures nodig zijn om de risico’s te reduceren.
De relatie die bestaat tussen de klassen “Regel” en “Risico” geeft aan dat een risico het voorwerp kan
uitmaken van verschillende regels terwijl een zelfde regel verschillende risico’s kan aanbrengen.
Meer bepaald, de regels geven waarden aan eigenschappen die het voorwerp uitmaken van een risicostudie.
De relatie met de klasse “Wet & Reglement” geeft aan dat éénzelfde risico verband kan houden met
verschillende wetten en reglementen, terwijl éénzelfde wet of reglement betrokken kan zijn bij
verschillende risico’s.

7.6.2.2 R0702 Doelgroep
Bestaansreden
Deze klasse groepeert het geheel van de doelgroepen geïdentificeerd door de gebruikers van het
systeem, onafhankelijk van het type van doel. Deze omvatten zowel doelgroepen van personen, van
goederen als risicoprofielen.
Een doelgroep kan bepaald worden als een groep van personen, goederen of notariële akten die
éénzelfde risico vertegenwoordigen.
Rechtszekerheid
De definitie van de doelgroepen beïnvloedt de verwachte resultaten van de risicoanalyse. In het kader
van de pijler “Rechtszekerheid” verwacht men drie resultaatstypes :
Lijst van aktes
• De bedrijfsaktes
• Sommige types van verdeling
• Een lijst (selectie) van te controleren notariële akten
• Een lijst van te controleren de aangiften van erfenisrechten
• Een lijst van te controleren akten
o Lijst van personen
• Een lijst van de overledenen
• Een lijst van de personen die aan erfenis verzaakt hebben,
• Een lijst van de personen die een erfenis aanvaard hebben onder voorbehoud van
opmaak van een inventaris,
• Een lijst van de personen die een testament gemaakt hebben (eigenlijk, een manuele
inschrijving op een rekening geopend bij een registratiebureau)
o De graad van betrouwbaarheid van de informatie
• De graad van betrouwbaarheid van de informatie die aangeleverd wordt door de
notarissen (lijst van de notarissen die een risico inhouden)
De lijst van de overledenen vormt een belangrijker basis dan de lijst van de erfenis-aangiften. Indien
een aangifte geen onroerende mutatie betreft, of indien de geïnde bedragen een minimum bedrag niet
overtreffen waarboven een aangifte vereist is, vereist het registratiebureau geen aangifte (men
onderzoekt of een erfenis-aangifte vereist is, indien deze gecontroleerd moet worden, ...). De lijst van
de overledenen wordt maandelijks aangeleverd door de gemeenten.
o
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Opmetingen en waarderingen
In het kader van de pijler “Opmetingen en waarderingen” verwacht men voornamelijk 2 types
resultaten :
o

Een lijst van de onroerende goederen die geschat of opnieuw geschat moeten worden (het
CIR maakt het onderscheid)

o

De graad van betrouwbaarheid van de door de belastingplichtigen aangeleverde informatie,
de architecten en de landmeters (de belastingplichtigen zijn de eerste bron van informatie
betreffende hun woning).

Inzake “Opmetingen en waarderingen” is het doel van de risico-analyse het detecteren van fouten via
de codering van gebouwen “62 termen”. Deze codering wordt vervolledigd door de administratie van
de Patrimoniale Documentatie aan de hand van de informatie aangeleverd door de eigenaar
(belastingplichtige), de gemeente, de architect, de landmeter, etc., en, in sommige gevallen, aan de
hand van de informatie verzameld op het terrein.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o

DWH identificator : Identificatienummer intern aan het datawarehouse
Identificator : informatie eigen aan FOD Financiën die de doelgroep éénduidig identificeert
Naam : identificatie van de doelgroep vanuit het standpunt van de perceptie en het begrip
van de gebruikers
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Omschrijving

Relaties (associaties)
De relatie met de klasse “Sectorieel” geeft aan dat een doelgroep geïdentificeerd kan worden aan de
hand van één en juist één sector. Deze aanhechting aan een sector is niet verplicht.
De recursieve relatie met een klasse zelf drukt uit dat men doelgroepen kan hiërarchiseren. Zo kan
een doelgroep samengesteld zijn uit andere doelgroepen. De potentiële risico’s van een dergelijke
doelgroep worden vastgesteld op basis van de risico’s voor elk van de samenstellende groepen.
De relatie tussen de klassen “Doelgroep” en “Persoon” bepaalt de personen die deel uitmaken van
een doelgroep, éénzelfde persoon kan tot verschillende doelgroepen behoren.
De relatie tussen de verschillende klassen “Doelgroep” en “Risico” bepaalt de risico’s van elke
doelgroep, waarbij éénzelfde risico kan gelden voor verschillende doelgroepen.

7.6.2.3 R0703 Doelgroep personen
Bestaansreden
Deze klasse, afgeleid van de klasse “Doelgroep”, groepeert de doelgroepen vanuit het standpunt van
het facet “Personen”. Dit zijn doelgroepen zoals de architecten, landmeters, notarissen, een individu,
een onderneming, etc.
Voornaamste attributen
Cfr. klasse « Doelgroep »
Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie met de klasse “Persoon” die een groepering toelaat van een aantal personen die
verband houden met een specifieke doelgroep.
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7.6.2.4 R0704 Doelgroep goederen
Bestaansreden
Deze klasse, afgeleid van de klasse “Doelgroep”, groepeert de doelgroepen vanuit het standpunt van
het facet “Goed”. Het zijn doelgroepen zoals de woonhuizen van het type bel-etage, etc.
Voornaamste attributen
Cfr. klasse « Doelgroep »
Relaties (associaties)
Er bestaat een relatie met de klasse “Goed” die een groepering toelaat van een aantal goederen die
verband houden met een specifieke doelgroep.

7.6.2.5 R0705 Indicator
Bestaansreden
Deze klasse groepeert de informatie-elementen die als indicator geïdentificeerd zijn (criteria,
parameters, ...), en die de basis vormen voor het uitvoeren van een risico-analyse. Ze houden al dan
niet verband met de meta-data (ze kunnen verband houden met de informatie bijgehouden in de datamart).
De analyse van de waarden van deze indicatoren, ten opzichte van de gegevens in het datawarehouse
waarop ze betrekking hebben, laat toe lijsten te produceren met resultaten (personen, goederen, akten,
...), waardoor het mogelijk wordt de controles beter te richten.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o
o

DWH identificator : Identificatienummer intern aan het datawarehouse
Identificator : informatie eigen aan FOD Financiën die de risico-indicator éénduidig
identificeert
Naam : identificatie van de risico-indicator vanuit het standpunt van de perceptie en het
begrip van de gebruikers
Type van indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Omschrijving

Relaties (associaties)
De indicatoren houden verband met de informatie bijgehouden in het datawarehouse via de bestaande
relatie tussen de klassen “Indicator” en “Datawarehouse”. Deze laatste stemt overeen met de metadata.
De relatie tussen de klassen “Indicator” en “Risico” geeft aan dat een risico kan geëvalueerd worden
op basis van verschillende indicatoren terwijl éénzelfde indicator een rol kan spelen bij de evaluatie
van verschillende risico’s. We merken op dat, indien één indicator, voor éénzelfde waarde,
verschillende risiconiveau’s kan vertegenwoordigen, men ervan zal uitgaan dat het twee verschillende
risico-indicatoren betreft.
Er bestaat een relatie met de klasse “Externe beschrijving”, die het verband weergeeft dat kan bestaan
tussen de risico-indicator en het beschrijvend element waarop het betrekking heeft. Deze notie is
voornamelijk belangrijk wanneer het erop aankomt een indicator te bepalen ten aanzien van de code
62 termen voor wat betreft gebouwen.
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7.6.2.6 R0706 Regel
Bestaansreden
Specificeert de waarden van de in aanmerking te nemen indicatoren voor het samenstellen van een
doelgroep op basis van de gegevens in het datawarehouse.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o

DWH identificator : Identificatienummer intern aan het datawarehouse
Identificator : informatie eigen aan FOD Financiën die de regel éénduidig identificeert
Naam : identificatie van regel vanuit het standpunt van de perceptie en het begrip van de
gebruikers
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Omschrijving

Relaties (associaties)
De relatie tussen de klassen “Regel” en Risico” geeft aan dat een risico het voorwerp kan uitmaken
van verschillende regels terwijl éénzelfde regel van toepassing kan zijn op verschillende risico’s.

7.6.2.7 R0707 Risico erfenisrechten
Bestaansreden
Dit is het risico dat samenhangt met problemen inzake erfenisrechten. Dit is één van de voornaamste
risico-categorieën in dit verband.
Voornaamste attributen
Relaties (associaties)
Dit is een sub-klasse van de klasse “Risico”, met andere woorden, deze klasse erft de eigenschappen
en gedragingen van de klasse “Risico”.
Er bestaat een relatie met de klasse “Erfenisrechten (Aangifte)”.

7.6.2.8 R0708 Risico registratierechten
Bestaansreden
Dit is het risico dat samenhangt met problemen inzake registratierechten
Voornaamste attributen
Relaties (associaties)
Dit is een sub-klasse van de klasse “Risico”, met andere woorden, deze klasse erft de eigenschappen
en gedragingen van de klasse “Risico”.
Er bestaat een relatie met de klasse “Registratierechten (Aangifte)”.

7.6.2.9 R0709 Evaluatie-risico
Bestaansreden
Dit is het risico dat geassocieerd wordt met problemen inzake de evaluatie. Het is de voornaamste
risicoklasse op gebied van “Opmetingen en waarderingen”.
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Voornaamste attributen
Relaties (associaties)
Dit is een sub-klasse van de klasse “Risico”, met andere woorden, deze klasse erft de eigenschappen
en gedragingen van de klasse “Risico”.

7.6.2.10 R0710 Feed-back voor Rechtszekerheid en Opmetingen en Waarderingen
Bestaansreden
Laat toe de feed-back van de operationele systemen in te schrijven, inclusief de geschillen, ingevolge
een vraag gesteld door het risicobeheer.
Voornaamste attributen
o

Antwoord
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7.7 FACET : R04 RISICO MARCHANDISE
7.7.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Alle gegevens die de risico’s voor doelgroepen van Goederen beschrijven zoals deze gedefinieerd
werden door Douane en Accijnzen.
De beschrijving van de doelgroepen omvat de karakteristieken van de doelgroep op zich, van de
risicoprofielen die gedefinieerd werden of zullen worden voor deze doelgroepen, van de risico’s die
geïdentificeerd werden per risicoprofiel en van de indicatoren en waarden verbonden aan de risico’s.
Inhoud van het facet
Facette: R04 Marchandise
Diagramme: Version 0.1
Distribué le: 26/04/2004

Facette: Y04
Referentieel
Reglementering en
Wetgeving
0..*

Y0401 Refer. Regl. en Wetgeving

Facet: R01 Risque

< betreft

R0101 Risque

Facette: E01
Marchandise
E0101 Marchandise

R0401 Doelgroep Marchandise
0..*

1..*

-Identificator
-Naam Doelgroep
< bestaat uit -Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

R0402 Risicoprofiel

Facette: R09 Model
Risicoreductie

R0403 Risico
-Identificator
-Risico
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
1

0..*

0..*

RO902 Controlemodel

0..*

-Identificator
1..*
1
-Naam risicoprofiel
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
< beschrijft de risico's voor
-Statuut risicoprofiel
-Datum herziening
1

R0405 Waarde

< bepaalt het te volgen controlemodel

Waarde
Risico niveau
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

Z0301 Meta data

7.7.2

1

Facette: Z03
Datawarehouse

R0404 Indicatoren
0,1

1

-Identificator
-Naam indicator
-Beshrijving indicator
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.7.2.1 R0401 Doelgroep
Bestaansreden
De doelgroepen bestaan uit een geheel van goederen die behoren tot een zelfde economische sector
en waarvoor risicoprofielen en risico’s kunnen geïdentificeerd worden.
Voorbeelden van doelgroepen goederen zijn:
o
o
o
o
o

Fruit en groenten en hun bereidingen
Minerale oliën en hun distillatieproducten
Organische chemische producten
Namaakproducten
....
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Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Naam Doelgroep
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.7.2.2 R0402 Risicoprofiel
Bestaansreden
Een risicoprofiel omvat verschillende risico’s die gekarakteriseerd worden door een geheel van
indicatoren die een bepaalde waarde hebben.
Voorbeeld:
o
o
o
o
o
o

Doelgroep: Textiel
Risicoprofiel: T-shirt
Risico: Omzeiling van embargo
Indicator: Land van herkomst
Waarde: Turkije
Risiconiveau: Hoog

Voor elke doelgroep kunnen één of meerder risicoprofielen gedefinieerd worden.
Op het moment dat een aangifte ingegeven wordt, zal deze met de verschillende risicoprofielen
geconfronteerd worden. Het resultaat van deze confrontatie zal het te volgen controlemodel bepalen.
Dit kan gaan om een controle eerste lijn (op moment van aangifte) of controle tweede lijn (a
posteriori, vb. boekhoudkundige controle).
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o

Identificator
Naam risicoprofiel
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Statuut: dit is de status van het risicoprofiel: actief, non-actief,...
Datum van herziening: datum waarop het risicoprofiel moet herzien worden. Er wordt
voorzien dat de risicoprofielen jaarlijks herzien zullen worden.

7.7.2.3 R0403 Risico
Bestaansreden
Deze gegevens zijn vergelijkbaar met een inventaris van risico’s die voor een bepaald risicoprofiel
kunnen optreden. De risico’s betreffen in de meeste gevallen inbreuken of ambiguïteiten m.b.t. de
wetgeving of reglementering.
Voorbeelden van risico’s zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o

Gezondheidsrisico: bvb. m.b.t. voeding
Veiligheidsrisico: bvb. aanwezigheid van lood in bepaalde producten
Risico voor de consumenten
Risico op namaak
Cultureel risico: bvb. bij export van culturele goederen
Risico’s bij restitutie
Foute benaming
...
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Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Risico
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.7.2.4 R0404 Indicator
Bestaansreden
Deze gegevens omvatten alle indicatoren die een risico beschrijven. Dezelfde indicatoren met
eventueel andere waarden kunnen voorkomen in verschillende risico’s.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de indicatoren die een risico beschrijven
kunnen wijzigen.
Voorbeelden van indicatoren zijn:
o
o
o
o
o

Land van oorsprong
Land van herkomst
Transporteur
Verpakkingsmiddel
...

Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Beschrijving indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.7.2.5 R0405 Waarde
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de waarden voor een indicator specifiek voor één risicoprofiel te
beschrijven. Deze waarden worden toegekend op basis van bestaande kennis of feedback van
uitgevoerde controles. Per waarde wordt eveneens een risiconiveau toegekend dat kan variëren van
onbestaand, gemiddeld tot hoog risico.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de waarde voor een indicator kan wijzigen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Waarde
Risiconiveau
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.8 FACET : R08 MIDDELGROTE OPERATOREN EN DIENSTVERLENERS
7.8.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Alle gegevens die de risico’s voor doelgroepen Middelgrote Operatoren en Dienstverleners
beschrijven zoals deze gedefinieerd werden door Douane en Accijnzen.
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De beschrijving van de doelgroepen omvat de karakteristieken van de doelgroep op zich, van de
risicoprofielen die gedefinieerd werden of zullen worden voor deze doelgroepen, en van de
indicatoren en waarden verbonden aan de risicoprofielen.
Inhoud van het facet
Facette: R08 Risque moyen opérateur et prestataire de services
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 29/04/2004

Facet: R Risque de fraude
R0502 Fraudemechanisme

0,1

Facette: A01 Persoon
A0101 Persoon

0..*

R0801 Doelgroep Operator

1..*

< bestaat uit

0..*

-Identificator
-Naam Doelgroep
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

1

< beschrijft de risico's voor

1..*

Facet: R01 Risque

0..*

R0102 Question de Feedback

R0806 Feedback voor Middelgrote Ondernemingen
en Dienstverleners
-antwoord

1..*

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque

R0802 Risicoprofiel

1..1

0..*
0..*

0..*

-Identificator
-Naam indicator
-Beshrijving indicator
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

1

R0902 Modèle de contrôle
< bepaalt het te volgen controlemodel

Z0301 DWH Data element
0,1

1

1

0..*

R0805 Risico Niveau
Risico niveau
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

Facet: R01 Risque
0,1
1

R0101 Risque

Facette: Z03
Datawarehouse

R0803 Indicator

-Identificator
-Naam risicoprofiel
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
-Statuut risicoprofiel
-Datum herziening

R0804 Waarde
-Identificator
-Waarde
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

7.8.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.8.2.1 R0801 Doelgroep
Bestaansreden
De doelgroepen bestaan uit een geheel van personen die door dezelfde karakteristieken beschreven
kunnen worden.
De gegevens binnen dit facet laten toe de doelgroepen voor de Middelgrote operatoren en de
Dienstverleners te identificeren. Voor de middelgrote operatoren bestaat op dit moment één enkele
doelgroep. De Dienstverleners worden ondergebracht in 8 doelgroepen:
o
o
o
o
o
o
o

Douane agentschappen
Maritieme transporteurs
Luchttransport
Wegtransport
Koeriersdiensten
Spoorwegen
Post
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o

Internet: bestellingen via Internet

Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Naam Doelgroep
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.8.2.2 R0802 Risicoprofiel
Bestaansreden
Een risicoprofiel wordt gekarakteriseerd door een geheel van indicatoren die een bepaalde waarde
hebben.
Voorbeeld:
o
o
o

Risicoprofiel Middelgrote ondernemingen
Indicator omzetcijfer
Waarde > 1.000.000

Voor elke doelgroep kunnen één of meerder risicoprofielen gedefinieerd worden.
Een operator zal geconfronteerd worden met de indicatoren van het risicoprofiel en er zal op basis
van de output van de confrontatie een risiconiveau aan een operator toegekend worden.
Het risicoprofiel zal o.a. de keuze van de uit te voeren controle volgens één of meerdere bepaalde
controlemodellen beïnvloeden. Dit kan gaan om een controle eerste lijn (op moment van aangifte) of
controle tweede lijn (a posteriori, vb. boekhoudkundige controle).
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o

Identificator
Naam risicoprofiel
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Statuut: dit is de status van het risicoprofiel: actief, non-actief,...
Datum van herziening: datum waarop het risicoprofiel moet herzien worden. Er wordt
voorzien dat de risicoprofielen jaarlijks herzien zullen worden.

7.8.2.3 R0803 Indicator
Bestaansreden
Deze gegevens omvatten alle indicatoren die een risicoprofiel beschrijven. Dezelfde indicatoren met
eventueel andere waarden kunnen voorkomen in verschillende risicoprofielen.
Wat betreft de Middelgrote operatoren, bestaan de indicatoren voornamelijk uit gegevens gelinkt aan
de Persoon of aan het Patrimonium van de Persoon.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de indicatoren die een risicoprofiel beschrijven
kunnen wijzigen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Beschrijving indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
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7.8.2.4 R0804 Waarde
Bestaansreden
Deze gegevens laten toe de waarden voor een indicator specifiek voor één risicoprofiel te
beschrijven. Deze waarden worden toegekend op basis van bestaande kennis of feedback van
uitgevoerde controles.
Het is belangrijk een historiek in te voeren aangezien de waarde voor een indicator kan wijzigen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Waarde
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.8.2.5 R0805 Risico Niveau
Bestaansreden
Op basis van de combinatie van het risicoprofiel, de indicatoren en de waarden voor deze indicatoren
wordt een risiconiveau bepaald. Dit risiconiveau kan zowel per indicator en waarde zijn, als globaal
op het niveau van het risicoprofiel.
Voornaamste attributen
o
o
o

Risiconiveau
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.8.2.6 R0806 Feedback voor Middelgrote Operatoren en Dienstverleners
Bestaansreden
Gegevens die toelaten het antwoord te formuleren op een vraag afkomstig van het risicobeheer, m.b.t.
tot Middelgrote Operatoren of Dienstverleners.
Voornaamste attributen
o

Antwoord
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7.9 FACET : R03 RISICO GROTE OPERATOREN EN GROTE ONDERNEMINGEN
7.9.1

DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Alle gegevens die de risico’s voor de Grote Operatoren beschrijven zoals deze gedefinieerd werden
door Douane en Accijnzen.
De beschrijving van de risicoprofielen omvat de karakteristieken van de risicoprofielen die
gedefinieerd werden of zullen worden voor de Grote Operatoren, en van de indicatoren en waarden
verbonden aan de risicoprofielen.
Het facet kan aangepast worden om de risicoprofielen en indicatoren voor de grote ondernemingen
toe te voegen in het geval per grote onderneming of per groep ondernemingen een risicoprofiel
opgemaakt wordt. Het model houdt hier op dit moment nog geen rekening mee.
Inhoud van het facet
Facette: R03 Risque grand opérateur et grande entreprise
Diagramme: Version 1.1
Distribué le: 29/04/2004

Facet: R Risque de fraude
0..*

R0502 Fraudemechanisme

Facette: Z03 Datawarehouse
Z0301 DWH Data element

0,1
R0301 Grote Operator Risicoprofiel

Facette: A01 Persoon
1

A0101 Persoon

0,1
< beschrijft de risico's voor

Facette: R09 Modèle de
réduction de risque
R0901 Modèle de réduction de risque

1..*

-Identificator
-Naam risicoprofiel
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid
-Statuut risicoprofiel
-Datum herziening

0..*

0..*

0..*

1..*

R0303 Waarde

R0303 Indicator
-Identificator
-Naam indicator
-Beshrijving indicator
-Begindatum geldigheid
-Einddatum geldigheid

0,1

0,1

Identificator
Waarde
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

1..1

< bepaalt het te volgen controlemodel
-a
0..*

Facette: R01 Risque
R0101 Risque

R0304 Feedback de grand opérateur

0,1
-identifie

0..*

R0102 Question de Feedback
1..1

7.9.2

DEFINITIE VAN DE COMPONENTEN VAN HET FACET

7.9.2.1 R0301 Risicoprofiel
Bestaansreden
Een risicoprofiel wordt gekarakteriseerd door een geheel van indicatoren die een bepaalde waarde
hebben.
Voorbeeld:
o Risicoprofiel Operator X
o Indicator omzetcijfer
o Waarde > 1.000.000
Voor elke Grote Operator wordt één risicoprofiel opgemaakt dat opgevolgd wordt door een
coördinator.
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Een Grote Operator zal geconfronteerd worden met de indicatoren van het risicoprofiel.
Het risicoprofiel zal o.a. de keuze van de uit te voeren controles of bijstand volgens één of meerdere
bepaalde controle- of bijstandsmodellen beïnvloeden. Bij controle, kan dit gaan om een controle
eerste lijn (op moment van aangifte) of controle tweede lijn (a posteriori, vb. boekhoudkundige
controle).
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o
o

Identificator
Naam risicoprofiel
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
Statuut: dit is de status van het risicoprofiel: actief, non-actief,...
Datum van herziening: datum waarop het risicoprofiel moet herzien worden. Er wordt
voorzien dat de risicoprofielen jaarlijks herzien zullen worden.

7.9.2.2 R0302 Indicatoren
Bestaansreden
Deze gegevens omvatten alle indicatoren die een risicoprofiel beschrijven. Voor de grote operatoren
zijn er 52 indicatoren bepaald die in alle risicoprofielen terugkomen.
De indicatoren zijn van de volgende aard: Identificatie van de operator, Interne organisatie,
Boekhoudkundig systeem, Interne controles, Externe relaties, Compliance t.o.v. Douane en
Accijnzen, Conformiteit t.o.v. andere autoriteiten, Onregelmatigheden, Insolvabiliteit, Politiek,
Statistieken m.b.t. volumes activiteit, Statistieken Douane en Accijnzen i.v.m. de Operator,
Statistieken m.b.t. Rechten en Taksen, Fiscale Aspecten, Niet-fiscale aspecten, Oorsprong goederen,
Waarde goederen, Veiligheid logistieke keten, Afzet van Goederen, Opslag, Beheer procedures
Douane en Accijnzen.
Voornaamste attributen
o
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Beschrijving indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid
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7.9.2.3 R0303 Waarden
Bestaansreden
Op basis van deze 52 indicatoren wordt aan Risk Mapping gedaan. D.i. voor elk van de indicatoren
wordt een waarde bepaald en wordt vastgelegd wat de impact is en wat de frequentie is.

Er wordt gestreefd naar het opbouwen van een relatie met de operatoren. In overleg met de
operatoren wordt getracht de risico’s te verlagen. Aan de hand van de plaatsing van de indicatoren
wordt eveneens een controlepolitiek bepaald.
Voornaamste attributen
o
o
o
o

Identificator
Naam indicator
Begindatum geldigheid
Einddatum geldigheid

7.9.2.4 R0304 Feedback grote operatoren
Bestaansreden
Gegevens die toelaten het antwoord te formuleren op een vraag afkomstig van het risicobeheer, m.b.t.
tot een specifieke grote operator.
Voornaamste attributen
o

antwoord

Naam bestand : P175U NL Logisch Model - Detailniveau Subjecten.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:17

Pagina 144 van 146

7.10 FACET : R09 MODEL VAN RISICO-REDUCTIE
7.10.1 DEFINITIE VAN HET FACET
Definitie van het facet
Dit facet laat toe de procedures te definiëren om het risico te verminderen teneinde bijkomende
informatie te verstrekken aan de onderzoekers en de andere medewerkers van de FOD bij de
generatie van de preselectielijst of bij andere activiteiten van risicobeheer.
Inhoud van het facet
Facet: R09 Modèle de réduction de risque
Diagram: Version 1.1
Delivered: 29/04/2004

R0902 Modèle de contrôle

R0903 Modèle d'assistance

R0904 Modèle de recouvrement

R0906 Modèle de contrôle marchandise

Facette: R01 Risque
R0101 Risque

1..*

0..*

R0901 Modèle de réduction de risque

1

0..*
R0905 Approche de réduction de risque

7.10.1.1 R0901 Model van risico reductie
Bestaansreden
Laat toe het doel te omschrijven van het model van risico-reductie en de controle- en
bijstandsmodellen te unificeren.
Voornaamste attributen
o

Identificator van het model van risicoreductie

7.10.1.2 R0902 Controlemodel
Bestaansreden
Beschrijft het specifieke controlemodel teneinde één of meer specifieke risico’s te beperken. Deze
klasse is een specialisatie van het model van risicobeperking.
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Voornaamste attributen
o

Beschrijving

7.10.1.3 R0903 Bijstandsmodel
Bestaansreden
Beschrijft het specifieke bijstandsmodel teneinde één of meer specifieke risico’s te beperken. Deze
klasse is een specialisatie van het model van risicobeperking.
Voornaamste attributen
o

Beschrijving

7.10.1.4 R0904 Invorderingsmodel
Bestaansreden
Beschrijft het specifieke invorderingsmodel teneinde één of meer specifieke invorderingsrisico’s te
beperken. Deze klasse is een specialisatie van het model van risicobeperking.
Voornaamste attributen
o

Beschrijving

7.10.1.5 R0905 Benadering van risicobeperking
Bestaansreden
Laat toe de instructies voor elke stap in de procedure van risicobeperking weer te geven, weze het
voor controle, bijstand of invordering.
Voornaamste attributen
o
o

Uitvoeringsvolgorde
Beschrijving

7.10.1.6 R0906 Model van goederencontrole
Bestaansreden
Laat toe het goederencontrolemodel van de EG in te brengen teneinde het risico te beperken dat
verband houdt met de invoer van goederen. Deze klasse is een specialisatie van het controlemodel.
Voornaamste attributen
o

Beschrijving
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