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1.

Introductie

1.1

Definities
Gebruikersprincipes
Een gebruikersprincipe, alias functioneringsprincipe, kan als volgt worden omschreven:
Het gaat om een fundamentele regel, waaraan het functioneren van het systeem ondergeschikt is
met als doel het bekomen van een betere efficiëntie in zijn ontwikkeling of zijn gebruik.
Een functioneringsprincipe verwerkelijkt de weerhouden oriëntaties door de identificatie van
basisconcepten en hoogstaande regels die bijdragen aan het vereenvoudigen en aan het efficiënt
organiseren van het gebruik van het systeem. Deze principes zullen leiden tot het realiseren van
een lastenboek.

Datawarehouse omgeving
Deze omgeving bevat het datawarehouse op zich, de datamarts eraan verbonden alsook het geheel aan
tools, functies, processen en rollen benodigd voor de extractie, transformaties, opkuis, laden, correctie
en beheer van de gegevens.

1.2

Werking van het datawarehouse in de toekomst
Deze sectie geeft een zicht op de toekomstige werking van het datawarehouse vanuit het gebruikers
standpunt.

Datawarehouse ten opzichte van gegevensstroom
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Het datawarehouse wordt gevoed met gegevens voortkomend uit operationele systemen en specifieke
informatiebronnen (externe bronnen) Gegevens uit het datawarehouse kunnen gewonnen worden:
of voor directe analyse;
of voor opname in een datamart waar ze eventueel gecombineerd worden met andere gegevens,
komende van bijkomende informatiebronnen, om zodoende te worden geanalyseerd.
Een terugkoppeling naar de operationele systemen is mogelijk, wat nodig is voor de pijler Douane en
Accijnzen. Inderdaad, binnen het specifieke kader van Douane en Accijnzen zal het datawarehouse de
ontwikkeling en het onderhoud supporteren van de risicoprofielen maar het beheer van deze laatste
(v.b. de selectie van de te controleren dossiers) zal gedaan worden op niveau van de operationele
systemen op basis van de input komende van het datawarehouse.
De feedback, afhankelijk van zijn oorsprong, wordt terug geïnjecteerd in de operationele systemen of
in de datamarts. Het datawarehouse wordt niet onmiddellijk gevoed door de feedback. De gegevens
Naam bestand : P240S NL Gebruiksprincipes.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:28

Pagina 4 van 37

die moeten worden gewijzigd op basis van de verzamelde feedback zijn dit in de operationele
systemen die deze gegevens geproduceerd en/of voortgebracht hebben. Deze aangepaste gegevens
worden daaropvolgend opgeladen in het datawarehouse1.

Inhoud van het datawarehouse
Het datawarehouse bevat gegevens geïdentificeerd in onderstaand schema. Alsook alle resultaten
die men wenst te bewaren.
Het analyseproces voor het creëren van profielen bevindt zich buiten het datawarehouse.
Sujets des données des
systèmes opérationnels

&0

Sujets des données
de l'analyse de risque

A: Personne

Z: Métadonnée
B: Patrim oine
T: Groupe
Cible

1

C: Aspect
Déclaratif

E : Marchandise

F: Traitem ent
spécifique de
contrôle et
assistance

R: Risque

U: Modèle
de réduction
de risque

G:
Recouvrem ent

Y: Référentiel

Inhoud van een Datamart
Een datamart wordt gedefinieerd als een onderdeel van de gegevensopslag, die informatie bevat
met betrekking tot een specifieke problematiek aangaande het risicobeheer. (V.b.: een datamart
toegewijd aan de constructie sector).
De gegevens uit een datamart overeenkomstig met de gegevens benodigd en bruikbaar voor het
risicobeheer voor een of meer specifieke of algemene groepen of particulieren, voor een sector of
een specifiek thema.
Een datamart kan worden geïmplementeerd op verschillende manieren: fysisch of logisch. De
manier van implementeren kan een bijkomende extractie van de gegevens uit het datawarehouse
naar de datamart vereisen. ( in geval van een fysische datamart)
Schematisch kunnen de concepten van de fysische en de logische datamart als volgt worden
voorgesteld:
Sources d’informations
supplémentaires

datamart
logique

Datawarehouse

ETL

Datamart
physique

Datawarehouse

1

De gegevensstromen worden in detail uitgelegd later in dit document.
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2.

Algemene principes
Algemene opmerking betreffende de principes gekoppeld aan de Coperfin aspecten
Er bestaan tijdelijke en blijvende principes. De tijdelijke principes zijn van toepassing gedurende de
operationele implementatiefase van Coperfin.
De algemene principes hebben betrekking op:
de risicoanalyse
de datamarts
de gegevensbronnen
de operationele systemen
het beheer van het datawarehouse
Het support

2.1

Datawarehouse en Risicobeheer
Principe : Het datawarehouse is bestemd voor het risicobeheer (betreffende de activiteiten
assistentie, controle en het invorderen)
Dit principe betekent dat:
Het datawarehouse gegevens bevat die het toelaten risicoprofielen te ontwikkelen en te
onderhouden.
Het analyse proces wordt uitgevoerd buiten het datawarehouse.
Het datawarehouse is in staat is feedback op te nemen.
De informatie opgeslagen in het datawarehouse niet eigen is aan één enkele pijler maar tot doel
heeft het mogelijk te maken een opsplitsing te maken van de ingewonnen informatie als
ondersteuning van de activiteiten van alle pijlers
De analyses gemaakt met de bestaande gegevens uit het datawarehouse of uit de datamarts laten
het volgende toe:
•

Enerzijds, een selectie (of geen selectie) te maken van dossiers op een centrale wijze (in
het geval van een imperatieve selectie);

•

Anderzijds, centraal input te genereren voor de operationele systemen zodoende de (niet)
selectie (in het geval van een indicatieve selectie) te bewerken.

Principe : Het datawarehouse is uniek voor de negen pijlers en voor een hele serie van fiscale en
niet-fiscale activiteiten.
Deze activiteiten bevatten bijstandsactiviteiten, controle en invorderingen alsook de activiteiten in
relatie tot de documentaire zekerheid.
Principe : De eenheid en de omvang van het datawarehouse maakt het noodzakelijk over de
datamarts te beschikken.
Deze datamarts hebben tot doel de specifieke gegevens te bevatten voor organisatorische of bepaalde
gegevens van het risicobeheer.
Principe :Het datawarehouse is niet bestemd voor de ondersteuning van legale en reglementaire
analyse.
Inderdaad, deze analyse lokaliseert zich op het niveau van de staf expertise en de functionele
ondersteuning en bewerkstelligd andere gegevens dan deze in het datawarehouse.
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Principe : Het datawarehouse is niet bestemd voor de ondersteuning van de boordtabellen
betreffende de opmeting van de performantie.
Inderdaad, deze analyse lokaliseert zich op het niveau van de staf expertise en de functionele
ondersteuning en bewerkstelligt andere gegevens dan deze in het datawarehouse.
Het is echter volkomen mogelijk te beschouwen dat het datawarehouse boordtabellen gegevens
aanlevert, deze gegevens hebben het voordeel dat ze reeds geconsolideerd en gezuiverd zijn.
Principe : Het datawarehouse is geen authentieke bron.
Het datawarehouse is een bron van gegevens die geacht wordt betrouwbaar en onveranderlijk te zijn,
maar deze laatste vervangt in geen enkel geval de systemen die deze gegevens hebben voortgebracht.
(operationele systemen van de FOD Financiën of externe).
Principe : Het datawarehouse is geen uniek dossier.
Al bevat het datawarehouse een belangrijke hoeveelheid aan gegevens (komende van verschillende
bronnen), is het niet de bedoeling deze laatste als een “moeder-systeem” te beschouwen voor alle
informatie. Ook heeft het datawarehouse geen interconnectie functie van de verschillende bestaande
databases. Met andere woorden, het datawarehouse is geen kruispuntbank.
Principe : De gegevens voortvloeiend uit de operationele activiteiten van de FOD Financiën zijn
noodzakelijk voor het risicobeheer. Zij worden prioritair verzameld door de
operationele systemen (inclusief de verschillende geïntegreerde verwerking systemen).
Zijn specifiek bedoeld, de gegevens verzameld door de dienst Opsporing, de gegevens komende van
CTIF, van Justitie, … Deze gestructureerde gegevens moeten prioritair worden verzameld door
Geïntegreerde Verwerking. Indien dit niet het gaval is, kan het verzamelen worden gedaan door de
datawarehouse in functie van de noodzaak van het risicobeheer.
De operationele systemen leveren de gegevens gegenereerd door en bevat in diezelfde systemen
(BTW aangiften, patrimonium documentatie.)
De specifieke informatiebronnen kunnen zijn, ter illustratie NBB, Infobase, Dun & Bradstreet. Te
noteren dat slechts een selectie zal worden bewerkt. Inderdaad, alle gegevens worden niet
noodzakelijk opgenomen in de datawarehouse. Een gedeelte van de gegevens komende van de NBB
kan worden opgenomen in de datawarehouse als specifieke informatie en een ander gedeelte kan zich
bevinden in een datamart als bijkomende informatie eigen aan een specifieke risicosector.
Een bijkomende informatie bestaat uit een informatie die geen algemeen bruikbaar karakter dekt voor
de verzameling van de negen pijlers maar die daarentegen betrekking heeft op een specifieke
problematiek van het risicobeheer.

2.2

Datamarts
Principe : De datamarts vormen de één van de belangrijkste supports voor de analytische
activiteit.
Een groot gedeelte van de analyses binnen het kader van de risicoanalyse zal berusten op gegevens die
zich in de datamarts bevinden.
Deze gegevens komen uit de datawarehouse zelf (gegevens voortkomende uit de operationele
systemen alsook voortkomende uit de specifieke informatiebronnen) en uit bijkomende
informatiebronnen.
Principe : De funktionaliteiten van de datamarts zijn beschikbaar op het niveau N-2 in de
stafdiensten “Doelgroepenstrategie”.
Inderdaad, volgens de bestuurslijnen van Coperfin, zijn deze stafdiensten verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en het onderhoud van de risicoprofielen.
In de pijler Fraudebestrijding, die niet over deze stafdiensten beschikt, zullen deze funktionaliteiten
beschikbaar gemaakt worden op niveau N-3 zoals omschreven in het principe hieronder.
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Principe : De funktionaliteiten van de datamarts kunnen beschikbaar zijn op niveau N-3 in de
regionale centra.
Deze functionaliteiten zullen toegankelijk zijn: :
Op permanente wijze voor de pijlers Douane en Accijnzen, Fraudebesrijding en voor de
Invordering binnen de nationale directie Grote Ondernemingen;
Op tijdelijke basis wat de andere pijlers betreft, zolang de verschillende operationele aspecten van
Coperfin niet gerealiseerd zijn.
Principe : Uitzonderlijk en van tijdelijke aard, benodigd voor beperkte ontwikkelingsdoeleinden
in tijd en voor verschillende pijlers, kunnen datamarts van niveau N-1gecreëerd
worden.
Dit principe brengt in geen geval de regels opgesteld door Coperfin in het gedrang, wetende dat de
verantwoordelijkheid wat betreft de ontwikkeling en het onderhoud van de risicoprofielen ligt bij
niveau N-2.
Principe : De datamarts kunnen gecreëerd worden om een antwoord te bieden op een
organisatorische problematiek of op een problematiek aangaande het risicobeheer.
Deze datamarts bevatten de benodigde gegevens die nuttig zijn voor verschillende algemene groepen
of specifieke doelgroepen. Dit voor een sector of voor een specifieke thema in het kader van een
specifieke ontwikkeling voor het Risicobeheer.
Principe :

De datamarts kunnen
gegevensbronnen.

gebruikt

worden

als

«analysesysteem »

van

de

De ontginning van een datamart kan een experimenteel aspect aan het licht brengen betreffende de
bijkomende geïntegreerde informatiebronnen. Dit experimenteel proces kan er in bepaalde gevallen
toe leiden dat er beslist wordt om bronnen toe te voegen aan het datawarehouse. (dit omdat de tijdelijk
toegevoegde bronnen aan de datamart zich openbaren als zijnde pertinent op lange termijn).
Principe : Het datawarehouse wordt gevoed door de operationele systemen – t.t.z. betreffende
de feedback aangaande structurele en gestructureerde informatie - en de specifieke
informatiebronnen2.
Principe : De datamarts worden gevoed door het datawarehouse, de bijkomende
informatiebronnen en de relatieve feedback aangaande niet –structurele maar
gestructureerde informatie

2.3

Datawarehouse versus Operationele Systemen
Principe: Het datawarehouse is geen operationeel systeem.
Dit principe betekent dat het datawarehouse een systeem is waarbij de opname of de manuele update
van informatie strikt gelimiteerd is. (daar geen geautomatiseerde bronnen bestaan en het gegeven
onmisbaar is).
Opmerking : dit principe wordt niet even strikt toegepast in geval van een datamart. Het zal dus soms
nodig zijn rechtstreeks in de datamart vergaarde gegevens, bij het aanmaken van een risicoprofiel voor
welke geen geautomatiseerde bronnen bestaan, in te brengen.
Principe : Het datawarehouse moet in lijn blijven met de operationele systemen.
Indien een operationeel systeem evolueert, dan moet er geanticipeerd worden en moet dit ook
weerspiegeld worden op de impact en op de omgeving van het datawarehouse.
Principe : De architectuur van het datawarehouse is onafhankelijk van de operationele
systemen ontwikkeld.

2

Voor verdere informatie over de verschillende types feedback, zie paragraaf 4.4.
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De gegevensstructuur van het datawarehouse is onafhankelijk van de gegevensstructuur van de
operationele systemen die ze voedt. ( Het gaat hier om een algemeen datawarehouse principe dat de
stabiliteit van het datawarehouse garandeert)
De wijzigingen in de operationele systemen hebben slechts impact, in de mate van het mogelijke, op
de extractie processen en op de opkuis van gegevens. Het is mogelijk dat de wijzigingen een impact
hebben op de transformaties en, in uitzonderlijke gevallen, bij het opladen.
Principe : De gegevens komende van de operationele systemen dienen van een zeker
kwaliteitsniveau te zijn.
Dit kwaliteitsprincipe van de gegevens staat in relatie met het aantal opkuis cycli van de gegevens
komende van de operationele systemen. Dit betekent ook dat het aantal opkuis cycli niet onevenredig
mag zijn. Daar het datawarehouse grotendeels gevoed wordt door de operationele systemen, is de
kwaliteit van de uitgevoerde analyses op deze gegevens sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
gegevens voortkomende uit die systemen.
Er kan feedback worden gestuurd naar de operationele systemen betreffende de opgekuiste elementen
zodoende dat deze laatste eventuele problemen kunnen verhelpen

2.4

Sturing van het Datawarehouse
Principe : Een beheersdienst (verschillend van een coördinatiestructuur) verzekert de sturing
van het datawarehouse (niet enkel voor een pijler maar de gehele datawarehouse
omgeving).
Deze dienst staat in voor de taken met betrekking tot het gebruik, en het beheer van de technische
alsook de functionele evolutie van de datawarehouseomgeving.
Deze dienst is eveneens belast met het operationele beheer dmv de volgende activiteiten:
Beheer van de meta-gegevens van het datawarehouse (creatie, update,repertoriumbeheer...) ;
Technisch beheer van veiligheid en vertrouwelijkheid van de datawarehouse gegevens;
Beheer van de overeenkomsten met de verschillende leveranciers van gegevens in samenwerking
met de staf dienst “Doelgroepenstrategie” van de verschillende pijlers;
Verdeling en technische toewijzing van gebruiksrechten in functie van de ontwikkelingspolitiek
en onderhoud van de risicoprofielen bepaald door de pijlers;
Beheer van de regels voor het conditioneren van gegevens voor hun datawarehouseomgeving;
Technisch beheer van de cohesietechniek van de datawarehouseomgeving (datamarts, tools …).
De datawarehouse beheerdienst omvat geen analysetaken, deze behoren tot de taken van de diensten
van de staf N-2 doelgroepenstrategie (zowel de directie doelgroepenbeheer als de directie databeheer)
van de verschillende pijlers of de stafdiensten N-3 of functies van de operationele lijn toegewijd aan
analysetaken, tijdelijk of exceptioneel op het niveau N-1.
De datawarehouse beheerdienst omvat geen analytische coördinatietaken aangaande risicobeheer noch
operationele coördinatie. Deze coördinatietaken worden verzekerd door staf dienst exploitatie en
coördinatie van niveau N-1 evenals door het daarbij horende coördinatie comité en de staf strategie
doelgroepen, de directiehoofden en de afdelingscoördinators van de betreffende pijlers.
De Dienst beheer datawarehouse is gelokaliseerd bij de ICT staf diensten onder de vorm van een
dienst die uitsluitend is toegewijd aan het beheer van het datawarehouse, en dit voor de wijzigingen op
het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens.
Door middel van de staf exploitatie en coördinatie van twee afdelingen Belastingen en Invorderingen
en Patrimonium documentatie, zal een SLA (Service Level Agreement) afgesloten worden tussen de
business et de ICT stafdienst voor het bepalen van de juiste vereiste niveaus die nodig zijn voor de
goede uitvoering van de missies inzake beheer van het datawarehouse en de garantie voor de inzet van
de nodige middelen voor de uitvoering van de missies.
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2.5

Support
Principe :Er bestaat een IT ondersteuning voor de technische aspecten en een ondersteuning
voor de functionele aspecten van de datawarehouseomgeving.
De IT ondersteuning bestaat uit een «klassieke » eerstelijns ondersteuning.
De functionele ondersteuning bestaat uit hulp in het kader van het formuleren van zoekopdrachten, het
genereren van rapporten, de betekenis van gegevens of het gebruik van analyse tools en de exploitatie
van de gegevens.
Principe : Principe van de beperking van het gebruik van de functionaliteiten van de
datawarehouseomgeving in functie van de behoeften inzake analyse
In termen van gebruik van de gegevens en tools zijn verschillende niveaus van certificatie
georganiseerd. Alleen personen die een minimale kennis en expertise betreffende de tools en gegevens
kunnen bewijzen zullen toegang krijgen tot bepaalde bronnen van de datawarehouse omgeving.
Principe :De documentatie is business georiënteerd (en niet enkel uitgaande van de functies van
de gebruikte producten in de datawarehouseomgeving).
De documentatie beperkt zich niet tot het voorstellen van de verschillende functionaliteiten
beschikbaar in de datawarehouseomgeving maar gaat verder door het benaderen van de gerelateerde
aspecten van het analytisch verkennen van gegevens.
Bij voorbeeld bij het formuleren van een zoekopdracht zal de “ technische “ documentatie zich
beperken tot het uileggen van het formuleren van de zoekopdracht, de te volgen weg, de beschikbare
opties, de toegelaten syntax,. De business documentatie daarentegen zou kunnen een voorstel doen
van pertinente gegevens voor een zekere analyse, hoe deze gegevens te combineren (logische
sequentie) zodoende een “goed” resultaat te bekomen, hoe eventuele speling te interpreteren tussen
de verwachte en de bekomen resultaten.
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3.

Principes betreffende de repartitie

3.1

Voorstelling van de gebruikersgemeenschap.
De gebruikersgemeenschap van de datawarehouseomgeving Risicobeheer is uitsluitend samengesteld
uit gebruikers belast met risicobeheer.
Conform de organisatieschema’s, bepaald binnen het kader van de Coperfin hervorming, bestaan de
gebruikersgemeenschappen uit:
De staf doelgroepstrategie van elke pijler bestaande uit twee afdelingen (zoals vermeld in
document P101G «Objectieven en gegevensgroepen »):
•

De afdelingen Gegevensbeheer zullen verantwoordelijk zijn voor het beheer en het
onderhoud van fiscale en niet fiscale gegevens van de verschillende groepen die een
bijdrage leveren. Daarenboven zullen deze afdelingen analyses van massagegevens
uitvoeren.

•

De afdelingen Doelgroepenbeheer zullen verantwoordelijk zijn voor de definitie van de
doelgroepen die prioritair zullen zijn voor elk van de pijlers van de entiteiten Belastingen
& Invordering en Patrimonium documentatie. In deze afdelingen worden de te leveren
prestaties of de risico’s per doelgroep gedefinieerd en een aangepaste aanpak uitgewerkt
inzake diensten, de controle en invordering.
Bevoegde personen inzake input van fraude gevallen voor de pijler FB.
Personen van de directie Bijstand, controle en dienstverlening voor de stafdienst van niveau N-1
Exploitatie en coördinatie.
De gebruikersgemeenschappen worden geïdentificeerd op niveau van elke pijler.
Voor de pijler Douane en Accijnzen (D/A):
De entiteit Strategie van de doelgroepen bevindt zich op staf niveau N-2.
De entiteiten Strategie van de doelgroepen zijn eveneens voorzien op stafniveau N-3 in elk van de
zeven regionale directies verdeeld over het territorium. Elke entiteit heeft de
verantwoordelijkheid over een aantal doelgroepen en risicoprofielen.
De afdeling Onderzoek en Opsporing.
Analisten die zich op bevinden binnen de operationele lijn.
Voor de pijlers Particulieren (P), Rechtszekerheid (RZ) en Opmetingen en Waarderingen:
De entiteit Doelgroepenstrategie situeert zich binnen de staf op niveau N-2. In de overgangsfase kan
de inplanting van equivalente functies van deze doelgroep gedecentraliseerd zijn. Op het eind zal de
implementatie centraal zijn.
Voor de pijlers Invorderingen (INV) en Niet-fiscale Invorderingen (INV NF):
Wat de pijler Invorderingen betreft, situeert de Doelgroepenstrategie zich binnen de staf op niveau N2. Deze entiteit verzekert de werking van het Risicobeheer voor zowel de pijler Invordering als de
pijler Niet-fiscale Invordering (een specifiek team wordt.voor deze pijler voorzien). Op het eind zal de
inplanting gedeeltelijk gedecentraliseerd zijn.
Nationale Directie Invorderingen;
Analisten voor het Inputbeheer Invorderingen op niveau van de operationele lijn.
Voor de pijlers Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO):
De entiteit Doelgroepenstrategie situeert zich binnen de staf op niveau N-2. In de overgangsfase kan
de inplanting van equivalente functies van deze doelgroep gedecentraliseerd zijn Op het eind zal de
implantatie centraal zijn met uitzondering van de pijler GO voor dewelke de coördinatoren voor het
dienstverlening zich op het niveau van de operationele lijn bevinden.
Voor de pijler Fraudebestrijding (FB):
De pijler Fraudebestrijding bevat geen entiteit Doelgroepenstrategie. De profielen ontwikkeld door
deze pijler zullen zich bevinden op het operationele lijnniveau.
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Voor de dienst Opsporingen van de pijler Particulieren nationale directie N-3
Deze opsporingsdienst werkt voor verschillende pijlers Particulieren, KMO, GO en voor verschillende
activiteiten (ondersteuning risicobeheer; ondersteuning voor operationele controle activiteiten). Het
bewerkstelligen van taken gevraagd aan de dienst opsporingen door de verschillende pijlers en
verschillende activiteitsdomeinen, zal gebeuren door een SLA opgesteld door de staf Exploitatie en
coördinatie (N-1), de staf Doelgroepenstrategie van de verschillende pijlers, de pijler Particulieren en
de Directie Nationale Opsporingen. De ondersteuning wat betreft het risicobeheer.gebeurt door
ongeveer 110 FTE, hun team chefs van de opsporingsdienst en de informatica audit functies die
voltijds ter beschikking zijn voor het risicobeheer. ( Voornamelijk voor KMO en GO risicobeheer).
De concrete organisatie van de activiteiten wordt gevolgd door interne correspondenten van de staf
Doelgroepenstrategie. Wat de gebruikers betreft, slechts 48 FTE van de operationele lijn van de dienst
Opsporingen en de informatica audit functies zijn voorzien van analytische applicaties.
Opmerking betreffende de ontwikkeling en het onderhoud van de risicoprofielen. :
De ontwikkeling en het onderhoud van de risicoprofielen spelen zich af zoals een project. De
coördinator treedt op als «sponsor » van de vraag tot ontwikkeling en/of onderhoud van één of meer
risicoprofielen en hij belast de teamchef, die deel uitmaakt van de stafdienst, met het algemeen beheer
van het (de) betrokken, project(en). Elk project krijgt een projectbeheerder toegewezen komende uit
de staf of uit de operationele lijn. De projectbeheerder zal belast zijn met de concrete aspecten
betreffende de ontwikkeling en het onderhouden van een profiel. Daardoor is de toewijzing van
rechten een dynamisch essentieel component, meer dan de toewijzing van rechten aan functies. Laten
we duidelijk zijn, heel het project team wordt beschouwd als deeluitmakend van de
gebruikersgemeenschap.

3.2

Schatting van de gebruikersgemeenschap
Volgens de resultaten van de Coperfin studie, is de verdeling per entiteit en per pijler van de
betrokken functies voor de staf en de operationele lijn als volgt:
1) Voor wat betreft de risicobeheer processen
Voor de entiteit I (Belastingen en Invordering), het aantal functies voorzien voor elke afdeling
Doelgroepstrategie en Gegevensgroep, zie pagina 17 (tabel uit document Organisatieboek Deel 2).
Voor de entiteit II (Patrimonium documentatie), het aantal functies voorzien voor elke afdeling
(Doelgroepenbeheer en Gegevensbeheer) staan vermeld op pagina 18 (uitreksel uit scenario 1 van de
file RMII-Berekening FTE lijn en staf3).

3

RMII-CalculETP ligne&staff_final_AC_0.3
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2) Voor wat betreft de beheersprocessen van fraude input (FB) en beheer van de input
onderzoek en opsporing. (D/A)
INPUTBEHEER FRAUDE-BESTRIJDING

VTE's

INPUTBEHEER FRAUDE-BESTRIJDING
Inputbeheerder

VTE's
34,7

Junior Gegevensbeheerder

5,5 Waarvan 0,5 vte's voor risicobeheer sensu strictu m.b.t
ontwikkelen standaard profielen rond bepaalde mechanismen

Analist

17,1 Waarvan 7,32 vte's voor risicobeheer sensu strictu m.b.t
ontwikkelen standaard profielen rond bepaalde mechanismen

Junior Analist

29,2 Vte's onder proces zaakbehandeling belast met opvolging
evolutie van een zaak; waarvan 1,44 vte's voor risicobeheer
sensu strictu m.b.t. opstellen profielen voor zaken in
behandeling
TOTAL

INPUTBEHEER ONDERZOEK & OPSPORING
Coördinator (kennis)

86,5
VTE's
0,7

Coördinator (zaak)
Inputbeheerder

3,2

Junior Analist

5,9

Junior Gegevensbeheerder

12,7

Senior Analist

1,2

Senior Projectbeheerder
Projectbeheerder
Onderzoeker
Senior Onderzoeker
Gegevensanalist
Inspecteur
TOTAL
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Samengevat,
Wat betreft de staf van de pijlers van de entiteit Belastingen en Invorderingen, die de functies
Risicobeheer en CRM bevatten, wordt de situatie als volgt voorgesteld volgens Coperfin:
•

Staf doelgroepenstrategie Invordering op niveau N-2 (functies Risicobeheer en CRM):

Invordering Doelgroepenstrategie
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Dossierbeheerder
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Intern Correspondent
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Specialist
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal
•

2
7
3
8
1
3
11
1
1
18
33
1
5
7
8
6
116

Staf doelgroepenstrategie Douane et Accijnzen op niveau N-2 (functies Risicobeheer en
CRM):
D&A Doelgroepenstrategie N2
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Beheerder Planning
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Economisch coördinator
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Beheerder PLanning
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Specialist
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal

•

#VTE

#VTE

1
7
4
3
9
1
2
12
1
13
18
1
0
8
4
6
6
95

Staf doelgroepenstrategie Particulieren op niveau N-2 (functies Risicobeheer en CRM):
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P Doelgroepenstrategie
#VTE
Afdelingshoofd Stafdienst
1
Analist
7
Applicatie-analist
6
Communicatie- en promotiedeskundige10
Coördinator
3
Gegevensanalist
3
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige 1
Intern Correspondent
1
Junior Analist
4
Projectbeheerder
9
Senior Analist
4
Senior Beheerder PLanning
2
Senior Gegevensbeheerder
2
Teamchef Stafdienst
5
Vertaler
4
Totaal
62

•

Staf doelgroepenstrategie Kleine en Middelgrote Ondernemingen op niveau N-2 (functies
Risicobeheer en CRM):
KMO Doelgroepenstrategie
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Intern Correspondent
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Beheerder PLanning
Senior Gegevensbeheerder
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal

•

#VTE

3
7
7
9
4
12
1
3
7
24
53
2
13
13
7
163

Staf doelgroepenstrategie Grote Ondernemingen op niveau N-2 (functies Risicobeheer en
CRM):
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GO Doelgroepenstrategie
Afdelingshoofd Stafdienst
Analist
Applicatie-analist
Communicatie- en promotiedeskundige
Coördinator
Economisch coördinator
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Intern Correspondent
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Beheerder PLanning
Senior Gegevensbeheerder
Teamchef Stafdienst
Vertaler
Totaal

#VTE

2
7
8
9
3
2
12
1
1
4
17
26
2
17
10
6
125

Betreffende de staf van de pijlers van de entiteit Patrimonium Documentatie – die enkel de
functies van her Risicobeheer overnemen – is de situatie zoals beschreven in de tabel, tweede
paragraaf van punt 1 hierboven.
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Patrimonium Documentatie
Totaal

Dienstverlening
& coordinatie

Sécurité Juridique

Staff

Mesures et Evaluations

Lijn

Staff

Lijn

Niet-fiscale
Invordering

Lijn

Transfert

Staff

Lijn

(3,00)
STAFF - FUNCTIES
Teamchef
Afdelingshoofd
DOELGROEPENBEHEER
Coördinator

184,35

62,29

-

108,48

-

14,85

5,08

-

8,90

-

2,80

1,02

-

1,78

-

32,60

-

52,60

-

4,40

-

6,30

-

94,20
14,70

3,00

-

10,57
0,87

-

-

6,00

-

1,00

-

Projectbeheerder

31,80

11,70

-

18,10

-

2,00

-

Senior Analist

34,30

11,70

-

20,40

-

2,20

-

Applicatie-analist

2,50

1,00

-

1,00

-

0,50

-

Analist

2,00

0,70

-

1,20

-

0,10

-

0,20

Intern correspondent

2,90

1,10

-

1,60

-

Vertaler

6,00

2,00

-

4,00

-

72,50

23,60

-

45,20

-

2,60

0,90

-

1,50

-

Gegevensanalist

50,20

17,90

-

29,40

-

2,90

-

Senior
Gegevensbeheerder

19,70

4,80

-

14,30

-

0,60

-

GEGEVENSBEHEER
Applicatie-analist

LIJN-FUNCTIES
Documentalist
Senior Documentalist
Dossierbeheerder (Niet Fiscale Invordering)
Dossierbeheerder (M&E)
Gegevensbeheerder
Dossierbeheerder

173,70

-

19,20

-

7,20

-

48,00
7,20

-

105,20

-

19,20

-

10,00

-

-

-

52,60

-

-

-

7,20

-

-

-

7,20

-

10,00

-

10,00

52,60

-

-

-

3,70

-

0,20

-

-

10,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senior gegevensbeheerder

16,80

-

16,80

-

-

-

-

Senior inspecteur

16,80

-

16,80

-

-

-

-

Projectbeheerder

33,40

10,57

10,50

TOTAAL
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105,20

10,00

3.3

Verdeling van de rechten op gebruikersniveau

3.3.1

Categorie van de rechten
Principe : Voor de gebruikers kunnen we de rechten groeperen in drie categorieën. :
Deze met betrekking tot het risicoprofiel: m.a.w. het recht een profiel te creëren in de
datawarehouseomgeving, het recht dit te onderhouden en het te exploiteren. Het exploiteren van
het profiel betekent het uitvoeren van (niet) selectie.
Deze met betrekking tot de realisatie van zoekopdrachten m.a.w. het recht tot lanceren van vooraf
gedefinieerde zoekopdrachten of de creatie ervan.
Deze met betrekking tot de analyse van gegevens, m.a.w. het recht om gegevens uit het DWH te
kopiëren en daarmee operaties uit te voeren zoal het maken van correlaties, rekenkundige
bewerkingen en statistieken, enz... Het verschil wordt gemaakt tussen “ordinaire” analyses m.a.w.
deze die geen datamining technieken vereisen en analyses van het type datamining.
Bij deze categorieën van rechten is er dus een verdeling van bijhorende tools. Als voorbeeld, de
rechten horende bij het opstellen van zoekopdrachten vertalen zich in het ter beschikking stellen van
meer of minder uitgebreide tools.

3.3.2

Verdeling van de rechten
Het is vandaag niet mogelijk de verschillende categorieën te overlopen voor de
gebruikersgemeenschappen en hun samenstelling noch op niveau van diensten, noch op niveau van
functie.
Een zeker aantal principes zijn daarentegen van toepassing voor deze verdeling.
Principe : De verdeling van de gebruikersrechten worden volbracht volgens de planning van de
noden
Elke pijler zal worden gevraagd op jaarbasis, in functie van de missies gekregen van het management,
hoeveel profielen en van welk type zij zullen ontwikkelen, in werking stellen en onderhouden. De
noodzaak van rechten en de verdeling ervan binnen de gebruikersgemeenschap kunnen op dit
ogenblik worden ingeschat.
Voor wat betreft, de niet planbare behoeften, deze zijn omvat in het ontwikkelde scenario. Maken we
even duidelijk dat naar de toekomst toe geen weehoudingen zijn, om in functie van de nieuwe
opkomende behoeften die niet zouden voldoen aan de applicaties van de FOD, aanpassingen te doen.
Betreffende de entiteit Belastingen en Invorderingen, zullen die behoeften gericht worden aan een
coördinatiestructuur van niveau N-1. Deze coördinatiestructuur voor Belastingen en Invorderingen
omvat: de directiechef assistentie, controle en invorderingen van de staf Exploitatie en Coördinatie op
niveau N-1, de directeurs van de staf Doelgroepenstrategie van elke pijler, de directiechef
Doelgroepenbeheer en Gegevensbeheer van elke pijler, de coördinatoren van de entiteiten en de
coördinatoren van de pijlers inzake Risicobeheer alsook de coördinators voor dienstverlening. De
coördinatoren risicobeheer van de entiteiten verzekeren een permanente coördinatie aangaande de
ontwikkeling van risicobeheer van de desbetreffende entiteit en zij zijn permanent gehuisvest bij de
staf Exploitatie en Coördinatie van niveau N-1. Hetzelfde geldt voor de entiteitcoördinatoren voor de
onwikkeling van de dienstverleningspolitiek.
Voor de entiteit Patrimonium Documentatie gebeuren de dienstverleningsbehoeften door de dienst
marketing op niveau N-1. De behoeften aangaande risicoanalyse gaan via de Staf
Doelgroepenstrategie op het niveau van elk van de pijlers en worden gecoördineerd op niveau N-1 op
basis van een ad–hoc structuur gelijkaardig met de entiteit Belastingen en Invorderingen in dewelke
eveneens verantwoordelijken zitten van de dienst marketing.
De rechten worden toegekend onder de vorm van pakketen door deze coördinatiestructuur aan elke
pijler. Elke pijler verdeelt dan de gekregen rechten aan de verschillende teams. Binnen elk team
verdeelt de teamchef de rechten.
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Het resultaat is dat een recht niet automatisch verbonden is aan een functie (nota: de functies
risicobeheer zijn gedefinieerd in Coperfin en bevatten functies zoals analist, senior analist enz...). Het
is uitzonderlijk mogelijk dat het senioriteit niveau van de functie gemiddeld meer rechten vraagt.
Principe : De verdeling van de rechten bewerkstelligt de richtlijnen van Coperfin.
Volgens deze richtlijnen is de selectie enkel gerealiseerd op centrale wijze t.t.z. door de entiteit in
staf. ( De term centraal loopt niet vooruit op de geografische implementatie)
De directies “Gegevensbeheer” zijn verantwoordelijk voor sommige geautomatiseerde analyses op
centraal niveau. Daardoor hebben deze directies gewoonlijk belangrijkere rechten op gebied van
zoekopdrachten en gegevensanalyse.
De directies “Doelgroepenbeheer” zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van de
risicoprofielen. Daardoor hebben deze directies gewoonlijk belangrijkere rechten op gebied van het
creëren en onderhouden van risicoprofielen.
Principe : De risicoprofielen worden ontwikkeld door de stafdiensten en niet door de
operationele diensten.
Het resultaat hiervan is dat de rechten verbonden aan functionaliteiten die toelaten profielen te
ontwikkelen en/of te onderhouden voorbehouden zijn aan staffuncties. De rechten met betrekking tot
de ontwikkeling van profielen, datamining, enz. mogen zich niet bevinden binnen de operationele
diensten behalve:
de pijler Douane en Accijnzen die beschikt over stafdiensten op niveau N-3;
de pijler Fraudebestrijding die niet beschikt over de stafdienst Doelgroepenstrategie;
de pijler Invorderingen voor wat de nationale directie Grote Ondernemingen betreft. ;
in de overgangsfase van de operationele implementatie van Coperfin.
Deze situatie wordt niet verondersteld te worden gewijzigd indien leden van de operationele diensten
betrokken worden bij het ontwikkelen van een profiel omwille van hun ervaring en business expertise
en niet omwille van hun competentie inzake analyse tools.
Dit principe wort enigszins genuanceerd door het volgende principe:
Principe :De risicoprofielen kunnen in bepaalde gevallen (volgens hun karakteristieken) tijdens
de overgangsperiode ontwikkeld worden op niveau van de operationele lijn.
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4.

Principes betreffende de werkprocessen

4.1

Performantie criteria van het Datawarehouse
Principe : De performantie van het datawarehouse zal berekend worden op de reële activiteit
van de FOD Financiën en niet op een jaargemiddelde.
Dit principe heeft tot doel rekening te houden met de belangrijke operationele activiteitspieken aan de
welke de FOD financiën wordt blootgesteld. In het kader van onze voorafgaande studie, en zeker
aangaande de gebruikersprincipes betreffende de performantie van het datawarehouse, is het globale
zicht op het niveau van de operationele activiteit belangrijk omwille van de impact die deze heeft op
het inbrengen van gegevens in het datawarehouse.
We beschrijven hieronder een algemeen zicht op de activiteiten per (groep van) pijler(s).
Pijler Fraudebestrijding:
Het werkingsplan voor de pijler fraudebestrijding is uniform verdeeld en continu voor het hele jaar.
Doch deze pijler kan geconfronteerd worden met matige punctuele activiteitspieken. Deze
activiteitspieken komen voort uit de ontdekking van een nieuw fraudemechanisme.
Pijler douane en accijnzen:
De douane aangiftes komen het hele jaar lang toe zonder noemenswaardige pieken. Er is geen directe
inbreng van deze aangifte in de datawarehouse omgeving: het zijn de behandelde aangiften die
worden weergegeven (alsook de feedback voortkomende uit deze laatste). De feedback van controles,
toelatingen van import en export statistieken, worden constant in deze systemen ingebracht. Voor
sommige van deze profielen en profielcategorieën zal de update continu zijn en voor anderen
éénmalig (minstens één maal per jaar).
Pijler KMO/Grote Ondernemingen:
We delen voor de pijlers KMO en GO de aangebrachte aangifte informatie in volgens de verschillende
belastingen.
Betreffende de BTW-aangifte en bedrijfsvoorheffing, komen deze laatste aan bij de FOD Financiën op
maandelijkse of trimesteriele basis en de behandeling ervan is doorlopend.
De behandeling van de Roerende Voorheffing is ook doorlopend met een groter aantal aangiften voor
de maanden januari en juli omwille van de Algemene Vergaderingen.
De aangiftes Personenbelasting (zoals vermeld in de pijler particulieren) worden massaal ontvangen in
de maand juni en worden continu verwerkt gedurende de inschrijving (behalve uitzonderingen zoals
forfaitaire bedragen en Tax On Web 2).
Hetzelfde schema wordt gevolgd voor de aangiftes Vennootschapsbelasting en
Rechtspersonenbelasting ondanks het feit dat de grote ontvangstperiode zich bevindt in de maand
september.
Een gedeelte van de aangiften betreffende de BTW en de Personenbelasting (deel 1 en 2) komen aan
onder elektronische vorm (Tax On Web), wat ons een snellere behandeling van deze laatste toelaat (de
rest wordt gescand)
Ongeveer 75% van de aangiften betreffende de Bedrijfsvoorheffing gebeurt eveneens via
geïnformatiseerde systemen.
De aangiftes Vennootschapsbelasting en Roerende voorheffing en een deel van de aangiftes van de
Onroerende Voorheffing gebeurt manueel.
Er wordt voorzien om de aangiftes Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting Niet-inwoners
en Rechtspersonenbelasting in te scannen en te structureren vanaf 2005.
Pijler Particulieren:
De aangiftes komen massaal gedurende de maand juni. Het inbrengen beperkt zich tot het ingeven van
de ontvangst van de aangiftes.
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Vanaf de maand juli begint de controle periode. Eerst wordt een werkplan opgemaakt (verdeling van
het werk per agent). Daarna kan de volledige inbreng en nazicht van de aangiftes beginnen alsook de
inschrijving. Deze activiteiten lopen verder tot de maand juni van het volgende jaar.
De performantie van de risicoanalyse zal afhangen van de snelheid waarmee de gegevens in het
datawarehouse worden geladen (de analyse kan slechts beginnen als de gegevens beschikbaar zijn in
het datawarehouse). Op dit ogenblik is dit proces redelijk lineair en verdeeld over het hele jaar (de
periode juli tot juni zoals eerder vermeld) zelfs als bepaalde initiatieven worden ondernomen om het
automatiseringsproces meer en meer toe te laten snel over gegevens te beschikken. Deze initiatieven
zijn:
Tax On Web (waarvan deel 1 operationeel is sinds 2003 betreffende ongeveer 60.000 aangiftes.
Deel 2 is eveneens al operationeel.);
Het scannen (vandaag niet operationeel maar gevraagd vanaf het fiscaal boekjaar 2005)
betreffende de aangiftes Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting Niet-inwoners en
Rechtspersonenbelasting;
Projecten startende vanuit de FinForm.
Pijler Invorderingen en Niet-fiscale Invorderingen.
De activiteiten van de pijler fiscale invorderingen gebeuren het hele jaar door. Wat betreft de sector
Directe Belastingen, de ontvangst alsook de invorderingsacties gebeuren vooral in de database ICPC
en het bestand 180B/AUT. Aangaande de sector BTW, berusten de invorderingen op een intensief
gebruik van de verschillende schermen van TP150 (bestand ORIO). Alle fiscale vorderingen moeten
het onderwerp zijn van een invorderingsactie. De verschillende invorderingsacties bestaan uit het
bewerkstelligen van verschillende vervolgingstypes. Het opmaken van invorderingsacties
veronderstelt het intensief gebruik van alle types van informatie komende uit verschillende databases
met het zicht op het aantonen van de solvabiliteit van de belastingplichtige.
Voor de pijler Niet fiscale invorderingen, komen de invorderingsaanvragen gedurende het hele jaar
lang toe zonder echte activiteitspieken Punctueel kan de stroom aan dossiers enigszins oplopen
omwille van externe factoren op de welke de pijler geen invloed heeft, vb.
activiteitspieken vastgesteld bij de afdelingen schuldvorderingen zelf die hen dossiers voor
invorderingen doorsturen (vb: de griffiers die de vele te innen dossiers van penale boetes
allemaal voor het gerechtelijk verlof doorsturen);
de wettelijke bepalingen of decreten toegewezen aan een pijler die nieuwe bevoegdheden
aangaande de materie invorderingen. vb, de administratieve boetes opgelegd aan bedrijven voor
het laattijdig neerleggen van de jaarlijkse rekeningen. (wettelijke bepalingen die vandaag nog niet
van kracht zijn) Een grote hoeveelheid binnenkomende dossiers wordt elk jaar verwacht in de
loop van de maand september volgend op het neerleggen van de rekeningen aangezien bedrijven
deze moeten neerleggen 7 maanden voor de jaarafsluiting die op 31 december plaatsheeft.
Pijler Opmetingen en Waarderingen
De activiteiten van de pijler Opmetingen en Evaluaties volgen een lineair en doorlopend proces het
hele jaar door. De enige activiteitspiek is deze van de mutatie dossiers. (bekendmaking van het
kadastraal inkomen). Deze dossiers komen normaal gespreid toe maar een piek is niettemin
vastgesteld tijdens de maanden mei en juni. Andere punctuele lagere pieken zijn er na bepaalde
evenementen (zoals het salon Batibouw).
Pijler Rechtszekerheid
Net als bij de pijler Opmetingen en Waarderingen, volgen de operationele activiteiten van de pijler
Rechtszekerheid een lineair en doorlopend proces. De enige beperkte activiteitspiek is op het eind van
de maand maart door het binnenkomen van de aangiften van de VZW’s (die een risicoprofiel vormen)
Doch het risicobeheer betreffende VZW’s veronderstelt op de eerste plaats het opmaken van een
gestructureerde aangifte, en aanvullend, het opstarten van het project Unident (enkel om de
identificatie te vergemakkelijken van vastgoed)
Principe : de verwerkingstermijn en het produceren van output is geen bepalend criterium.
Dit principe vormt één van de grote verschillen tussen een transactioneel en een analytisch systeem.
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Het performatie niveau van de datawarehouseomgeving in termen outputproductie, vb. de benodigde
tijd tot het realiseren van een selectievoorstel en de selectie, is voor elke pijler niet hoog.
De pijler Douane en Accijnzen vereist niet te min in sommige gevallen de snelst mogelijke
antwoordtijd (vb. Alarmfases met de vogelpest of een embargo afgekondigd tegen een land). Aan deze
noodzaak wordt voldaan door het inbouwen van ‘verklikkers’ in de geïntegreerde systemen en door
een diepere analyse van de risicoprofielen in het datawarehouse.

4.2

Ontwikkelingscyclus, beheer en onderhoud van de risicoprofielen.
Opmerking :deze informaties dienen te worden genuanceerd en gepreciseerd voor elke pijler.
Principe : Het geheel van operationele ontwikkelingen, beheer en onderhoud van risicoprofielen
komt voort uit een doorlopend proces.
Dit principe betekent dat de profielen permanent en doorlopend ontwikkeld, onderhouden en beheerd
worden (wanneer een profiel in werking wordt gesteld wordt een ander ontwikkeld en een derde
onderhouden,...) Van zodra een profiel is ontwikkeld wordt er minstens een jaarlijkse onderhoudstaak
voor dit profiel voorzien.
Principe : Tussen twee periodes van exploitatie van een risicoprofiel worden
onderhoudswerkzaamheden op dit profiel uitgevoerd.
Na een exploitatieperiode van een profiel en voor een andere zelfde periode, worden punctuele
controles uitgevoerd zodoende het profiel te onderhouden en het eventueel te re-actualiseren. (Nazicht
van de relevante indicatoren, drempels, ...)
Principe : Een risicoprofiel kan ‘in slaaptoestand’ worden gezet.
In principe betekent dit dat een risicoprofiel voor hetwelk de exploitatie niet meer nodig zijn ‘op nonactief’ kan worden gezet. Dit betekent niet dat het profiel is verwijderd of wordt geüpdate. Zoals
beschreven in het vorige principe blijft dit profiel onderhouden.
Pijler fraudebestrijding
De deelname van deze pijler limiteert zicht tot het opstellen van een risicoprofiel (eventueel in
samenwerking met andere pijlers). Beheer en onderhoud van dit profiel worden vervolgens verzekerd
door andere pijlers. Activiteiten betreffende de levencyclus van risicoprofielen verbonden aan grote
fraudestromen ligt volledig binnen de verantwoordelijkheid van de pijler fraudebestrijding. Voor dit
type profielen is het proces van ontwikkeling, onderhoud en beheer doorlopend. Het prioritair maken
van verschillende profielen is bovendien reeds gebeurd.
De exclusieve risicoprofielen betreffende de fraudecarrousels behoren tot de pijler fraudebestrijding,
wat dus betekent dat het gaat over een doorlopende missie en dat deze pijler eveneens de opvolging en
het onderhoud van deze profielen op zich neemt.
Wat betreft de andere ‘belangrijke fraude’ mechanisme zal de pijler FB de missie hebben deze te
detecteren en de mechanismen te omschrijven.
Pijler Douane en Accijnzen:
Het gebruik van het datawarehouse door de pijler Douane en Accijnzen is verschillend van deze van
de andere pijlers. Inderdaad het datawarehouse laat aan deze pijler toe enkel de ontwikkeling en het
onderhoud van risicoprofielen te doen maar het beheer valt buiten de datawarehouseomgeving. (de
profielen zullen gebuikt worden in de operationeel systemen teneinde een selectie te maken).
De goederenprofielen worden doorlopend beheerd, net als de profielen betreffende de grote
operatoren. De profielen betreffende de middelgrote operatoren worden op doorlopende wijze of op
globale wijze (minstens één maal per jaar) gerealiseerd.
De benadering van het risicobeheer hernomen in P101G beschrijft dat deze aanpak gebaseerd is op de
definitie van de risicosector. Elke sector bestaat uit sub-sectoren waarvoor risicoprofielen gedefinieerd
zijn. Prioriteiten voor elke sector werden eveneens gedefinieerd.
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Pijlers KMO en GO - Ondernemingsprofielen:
De onderstaande paragraaf is hernomen van de deliverable P101G – Objectieven en Groepen
Informatie (punt 1.2.10 – Profielen Ondernemingen).
Deze paragraaf omschrijft de verschillende interacties en coördinaties voor wat de betreft de politiek
gevolgd voor de ontwikkeling van profielen direct of indirect gelinkt aan ondernemingen binnen de
verschillende pijlers.
Ter herinnering, de Coperfin documenten omschrijven wat de administratieve politiek is voor de
ontwikkeling en onderhoud van de profielen voor zowel bijstand, controle als invordering, voor de
komende jaren voor wat betreft de ondernemingen.
Deze administratieve politiek uit zich op de volgende manier:
Ontwikkeling en onderhoud van een generalistisch profiel van ondernemingen geldig voor de
pijlers KMO en GO door de ontwikkeling van datamining technieken. De generalistische
profielen die voortvloeien uit het gebruik van deze techniek zullen progressief de toepassing
preselectie vervangen. Het gebruik van deze profielen zal hoofdzakelijk gebeuren door de pijler
GO maar dit gebruik is zeker niet exclusief. De profielen zijn bvb ook van belang voor de pijler
Fraudebestrijding
Ontwikkeling en onderhoud van sectoriele en thematieke profielen geldig voor de pijlers KMO,
GO en FB. De ontwikkeling van de sectoriele profielen houdt verband met de notie van ketens. In
een keten kunnen zowel ondernemingen van de pijler KMO als GO voorkomen, wat betekent dat
het risicoprofiel moet ontwikkeld worden door beide pijlers in samenwerking. De pijler FB zal
eveneens meewerken aan de ontwikkeling van een beperkt aantal sectoriele en thematieke
profielen voor de pijlers KMO en GO. Het aantal profielen is vastgelegd op 4.
Voor wat betreft de pijler GO, ontwikkeling van risicoanalyse en risicoprofielen mbt groepen
ondernemingen of grote ondernemingen. Dit houdt in dat de notie groepen ondernemingen of
grote onderneming en de risico’s die hiermee verband houden duidelijk gedefinieerd worden. A
priori kan men niet uitsluiten dat een aantal sectoriele en thematieke risico’s eveneens beïnvloed
worden door de aanpak inzake grote ondernemingen en groepen van ondernemingen.
Voor wat betreft de pijler FS, ontwikkeling van profielen mbt grote fraudezaken en –
mechanismen zoals bvb BTW carrousellen.
Een eerste convergentie wordt verzekerd tussen enerzijds de doelgroepen en risicoprofielen
ontwikkeld door Douane en Accijnzen voor de algemene doelgroepen “legale marchandise » en
anderzijds een aantal doelgroepen en sectoriele profielen van de pijlers KMO en GO.
Een tweede overeenkomst kan verzekerd worden in functie van enerzijds de populatie bedoeld in de
doelgroepen “grote operatoren” ontwikkeld door Douane en Accijnzen en anderzijds de ontwikkeling
van risicobeheer inzake grote ondernemingen en groepen van ondernemingen van de pijler GO.
Een derde convergentie is verzekerd door het risicobeheer inzake invordering, in het bijzonder bvb
voor de algemene doelgroepen “rechtspersonen” en “invorderingssectoren” eigen aan de pijler
Invordering alsook de bewerkstelliging van een nationaal gespecialiseerd invorderingscentrum.
De risicoprofielen zijn het onderwerp van een prioriteitsering: ongeveer 300 profielen van de 1800
bestaande zijn geprioritiseerd. Per jaar zullen 60 profielen ontwikkeld en beheerd worden voor een
periode van 5 jaar.
Pijler-Particulieren
De aanpak van het risicobeheer van de pijler particulieren zoals verduidelijkt in document P101G,
bepaalt dat uit de analyses van aangiftes de definitie van de doelgroepen of elementen voor dewelke
relevante fouten zijn gemaakt, voortvloeien. De risico’s zijn aldus gedefinieerd. Dit laat de aanmaak
van risicoprofielen toe die als basis kunnen dienen voor de ontwikkeling van controle en assistentie
modellen.
De verschillende risicoprofielen zijn reeds het onderwerp geweest van een prioritisering en zijn
geklasseerd per onderhoud- en ontwikkelingsproject (met telkens een precisie aangaande het niveau
van complexiteit van het profiel met name ‘gemakkelijk’ of ‘gemiddeld’) Deze prioritisatie strekt zich
uit over de jaren 2004 tot 2010.
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Pijlers Fiscale Invordering en Non-fiscale Invordering
Zoals we kunnen vaststellen in document P101G, is de aanpak van de risico analyse betreffende de
fiscale en niet-fiscale invordering relatief gelijkaardig. De aanpak heeft doelgroepen gedefinieerd,
risicotypes alsook risicoprofielen met indicatoren verbonden aan de aard van de operator en aan
evenementen in de invorderingsprocedure. Deze aanpak vereist eveneens het aanmaken van een
invorderingsmodelbibliotheek. De prioriteiten daarentegen zijn reeds eerder bepaald in het document
RECINVOR volgens verschillende criteria (aard, beheer, frequentie en inpakt).
Pijler Opmetingen en Waarderingen
De aanpak van het risicobeheer van deze pijler uit zich in risicoprofielen betreffende zowel de
opmetingen als de waarderingen van roerende en onroerende goederen. Deze aanpak voorziet
eveneens in de ontwikkeling van geautomatiseerde berekeningsmodellen van de waarde van een goed.
Ook worden risicoprofielen voorzien betreffende de structurele en niet-structurele leveranciers van
informatie.
Pijler Rechtszekerheid
De aanpak voor het risicobeheer van de pijler Rechtszekerheid onderscheidt 2 risicotypes: een
documentair risico betreffende de betrouwbaarheid van een informatie leverancier (vooral de
notariskantoren) en fiscaal risico betreffende het perceptieproces van registratie- en erfenisrechten.
Voor beide pijlers is een lijst opgesteld met te ontwikkelen profielen. Deze profielen zijn eveneens
gerangschikt in functie van hun complexiteit (makkelijk, gemiddeld, complex en zeer complex).
Eenmaal ontwikkeld zullen deze profielen continu geëxploiteerd worden.

4.3

Selectieproces
Principe : Volgens de betreffende pijler wordt het resultaat van de selectieprocedure
onmiddellijk gecommuniceerd aan de operationele dienst / de agent of doorgestuurd
via de cel planningen.
De algemene regel voorziet niet in het onmiddellijk doorsturen van het resultaat aan de agent maar een
doorsturing via een cel planning waar een voorafgaande capaciteitsanalyse zal worden uitgevoerd. Als
deze capaciteitsanalyse een onvoldoende capaciteit aantoont, zal de prioriteit worden gegeven aan de
zich imperatieve dossiers, later aan de indicatieve dossiers en ten laatste aan de dossiers “plage libre”.
Principe : De informatie betreffende de preselectie en de selectie (of niet-selectie) van dossiers
bevinden zich in het datawarehouse.
Deze gegevens betreffen de scoring van een gepreselecteerd of geselecteerd dossier (alsook de
historiek van deze gegevens) en de reden van de eventuele selectie. De gegevens mbt de selectie
“plage libre” zijn eveneens opgenomen in het Datawarehouse.

4.4

Feedback
De Feedback kan van verschillende oorsprong zijn: het eerste gedefinieerd type van feedback is deze
per dossier, het tweede per geheel van dossiers, en tenslotte het derde type dat enkel dient te worden
beschouwd als zijnde een performantie meting van de risicoanalyse.
Feedback per dossier: deze feedback bestaat uit een verzameling van feitelijke informatie die de
informatie uit het dossier verbeteren of vervolledigen. Deze feedback kan de volgende vorm
aannemen:
•

Informatie verzameld op een regelmatige en systematische manier (men spreekt dan van
‘structurele informatie’);

•

Bijkomende informatie verzameld op een specifieke manier (men spreekt dan van ‘nietstructurele’ informatie).
Feedback voor een geheel van dossiers: het gaat over de evaluatie van het inhoudelijke (en dus
de efficiëntie) van een invordering- bijstand- of controlemodel, maar eveneens van een
risicoprofiel of een indicator. Deze feedback bekomt men op 2 manieren:
•

via aggregatie van feedback betreffende een geheel van individuele dossiers;
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•

via informatie terug komende van de agenten, belast met de applicatie en de
controleprocedure aangaande de invordering en de assistentie (niet gestructureerdeinformatie). Een verband bestaat met de gegevens die zich in het datawarehouse bevinden.
Feedback aangaande de meting van de pertinentie, budgettaire efficiëntie en de efficiëntie
van het profiel: deze feedback houdt verband met de resultaten van het Risicobeheer betreffende
een bepaald risicoprofiel of een verzameling van risicoprofielen.
Onderstaand schema stelt de verschillende types voor van verzamelen (via de operationele of
‘autonome ‘systemen’) en opslagplaats van de feedback (datawarehouse, datamart of
documentatiegegevenbestand) in functie van de aard van de informatie (naar gelang de gegevens
gestructureerd of niet-gestructureerd zijn.4). Dit schema verduidelijkt de verdere besproken principes.
Information
structurelle
?

Oui

Information
structurée

Non

Information
non-structurée

Systèmes Opérationnels

DW H

B. d. d.
texte

Information
structurée

Information
non-structurée

Systèmes Autonomes

Datamart

B. d. d.
texte

Principe : De feedback (deze betreft niet de analyse gegevens) wordt opgenomen buiten de
analytische sfeer.
Dit principe betekent dat de feedback niet onmiddellijk wordt opgenomen in het datawarehouse maar
via een Geïntegreerde Verwerking door de agenten die de controle uitoefenden.
Principe : De analytische feedback uit de risicoprofielen wordt opgenomen binnen de
analytische sfeer.
De feedback betreffende profielen (en indicatoren) valt binnen het analyse domein en zal verwerkt
worden door personen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van risicoprofielen
(typisch gedaan door staf diensten ‘Doelgroepstrategie’)
Principe : De structurele informatie elementen zullen verzameld worden via de operationele
systemen en de niet-structurele informatie via de autonome systemen.
Het structureel karakter (vb.systematisch en representatief) van feedback informatie verantwoordt de
ontwikkeling interfaces en het registeren van deze informatie in de operationele systemen. Het nietstructureel karakter (vb. Punctueel en niet-systematisch) van informatie vereist de ontwikkeling van
specifieke interfaces van beperkte duur (in functie van de profielen die men wenst te ontwikkelen van
jaar tot jaar).
4

Gestructureerde informatie: numerieke informatie. Niet-gestructureerde informatie: vrije tekst.
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Principe : De structurele informatie bekomen uit een controle die eerdere informatie wijzigt, zal
geregistreerd worden in de operationele systemen alvorens te worden opgeladen in
het datawarehouse.
Dit principe betekent dat de datawarehouse een historiek behoudt van de gegevens bij het opladen van
nieuwe gegevens. Het datawarehouse behoudt geen wijzigingen van onafhankelijk gegevens uit de
operationele systemen.
Principe : De informatie, voortkomende uit een testdossier of een reeds geselecteerd dossier,
wordt behouden in het datawarehouse.
Deze historiek van selecties (voor testgevallen of gedurende de massale verwerking van
risicoprofielen) is vereiste informatie en is nuttig voor het risicobeheer (vb. een dossier dat vorig jaar
is gecontroleerd en dat opnieuw opgenomen is in een selectievoorstel maar niet noodzakelijk
geselecteerd zal worden).
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5.

Principes betreffende het gegevensbeheer

5.1

Gegevensbronnen
Principe : De directie “Doelgroepenbeheer” is belast met de identificatie van de behoeften
inzake gegevens.
Deze directie zal de behoeften identificeren inzake gegevens in functie van de risicoprofielen die zij
voorzien te ontwikkelen of onderhouden.
Principe : De directie “Gegevensbeheer” is belast met het centraliseren van behoeften inzake
gegevens en het identificeren van de desbetreffende gegevensbronnen.
Op basis van de behoeften inzake gegevens verkregen door de directie “Doelgroepenbeheer”, zal de
directie “Gegevensbeheer” enerzijds de verschillende behoeften centraliseren, en anderzijds de
behoeften verwezenlijken door het identificeren van gegevensbronnen die het best hierop antwoorden
op de meest efficiënte en inhoudelijke manier.
Principe : De coördinatiestructuur, in het kader van de coördinatie van de administratieve,
analytische en operationele politiek, is belast met het centraliseren van de aanvragen
van de stafdiensten “Doelgroepenstrategie”. Deze structuur staat in voor de
arbitrages en formuleert de definitieve oriëntatie, inclusief in termen van verzamelen
van gegevens van de externe gegevens.
De verschillende geïdentificeerde gegevensbronnen aangaande de pijler stafdiensten, als antwoord op
de behoeften voor de ontwikkeling en/of het onderhoud van risicoprofielen, zijn gecentraliseerd op het
niveau van de coördinatiestructuur. De centralisatie laat toe de aanvragen van verschillende pijlers die
betrekking hebben op identieke gegevensbronnen te hergroeperen.
De arbitrages tussen de aanvragen van de entiteit Belastingen en Invorderingen en de entiteit
Patrimonium Documentatie worden gerealiseerd via overleg tussen de coördinatiestructuren van de
twee entiteiten.
Principe : De dienst datawarehousebeheer verwezenlijkt de beslissingen genomen door de
coördinatiestructuur.
De dienst datawarehousebeheer zal beslissingen op niveau van de coördinatiestructuur concretiseren
en operationeel maken, vandaar zijn rol zoals voorgesteld op niveau van de algemene principes.
Principe : De dienst datawarehousebeheer is verantwoordelijk voor het onderhandelen en het
beheren van overeenkomsten met de gegevensleveranciers of is vertegenwoordigd in
de groep die deze overeenkomsten op niveau van de FOD Financiën onderhandelt, in
coördinatie met de betreffende directie “Gegevensbeheer”.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de overeenkomsten met de gegevensleveranciers gecentraliseerd en
beheerd worden op niveau van de FOD (daarnaast kan het voorkomen dat de gegevensbron enkel
gevraagd wordt door het Risicobeheerprogramma). In dit geval zal de dienst datawarehousebeheer
gevraagd worden de behoeften voor het risicobeheer te vertegenwoordigen.
Zoals bepaald in het vorige principe zal de dienst datawarehousebeheer zich baseren op beslissingen
genomen op het niveau van de coördinatiestructuur.
Bij het ontbreken van een beheer van overeenkomsten met de gegevensleveranciers op het niveau van
de FOD, zal de dienst datawarehousebeheer deze beheren.
Principe : Alle operationele systemen van de FOD Financiën kunnen beschouwd worden als
‘potentiële’ gegevensbronnen voor het datawarehouse.
Uit dit principe vloeien 2 “deel-principes”
Als een gegeven bestaat in een interne operationeel bron van de FOD Financiën, wordt het
gegeven uit deze bron genomen;
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Als een gegeven niet bestaat in een interne operationele bron van de FOD Financiën, moet er
onderhandeld worden met de leverancier van dit gegeven.
Principe : Het toevoegen van gegevens (of gegevensbronnen) aan het datawarehouse is
onderhevig aan een rechtvaardiging van de voordelen van deze toevoeging ten voor de
risicoanalyse.
Met “voordelen” verwijzen we niet naar een financieel voordeel (zoals bvb een potentiële verhoging
van het bijkomende belastingsbedrag met x duizenden euro) Eén van de evaluatiecriteria voor het al
dan niet toevoegen van een gegeven (of een gegevensbron) tot het datawarehouse zal eerder afhangen
van de algemene bruikbaarheid van dit gegeven voor het geheel van de pijlers in het kader van de
definitie of een verfijning één of meerdere risicoprofielen.
Principe : Het vorig principe is eveneens van toepassing voor de datamart maar op een
soepelere manier.
Inderdaad, elke toevoeging van gegeven of (gegevensbronnen) aan een datamart moet worden
verantwoord, het vereiste niveau van verantwoording moet niet zo strikt en niet zo hoog zijn als in het
geval van het datawarehouse. Dit principe laat toe het ‘experimenteel’ karakter te behouden van
datamarten met als doel bepaalde gegevens (of gegevens bronnen) te testen op hun inhoud in het kader
van ontwikkeling of verfijning van een risicoprofiel.
Principe : Voor elke bron zal worden bepaald welke gegevens extraheerd dienen te worden met
als bestemming het datawarehouse of de datamarten.
Dit principe betekent dat alle gegevens van een bron niet noodzakelijk worden opgenomen in het
datawarehouse of de datamarten en dat slechts de gegevens benodigd en bruikbaar voor het
risicobeheer zullen worden weerhouden.
Voor een gegevensbron, kan zich dit vertalen door het feit:
dat een deel van de gegevens van deze bron beschouwd worden als specifieke informatiebron en
opgeladen wordt in het datawarehouse;
dat een ander deel van de gegevens van deze bron beschouwd worden als bijkomende
informatiebron en zal worden opgenomen in één (of meerdere) datamart(en);
dat bepaalde gegevens van deze bron, noch hernomen worden in het datawarehouse, noch in
enige datamart, aangezien deze niet ‘voldoende’ bruikbaar of noodzakelijk voor het risicobeheer
Principe : In het geval van een niet-geautomatiseerde gegevensbron noodzakelijk en bruikbaar
voor het risicobeheer, moet de mogelijkheid bestaan een manuele opslag in een
datamart uit te voeren.
Op dit ogenblik wordt het principe enkel vermeld, de modaliteiten zullen later gedefinieerd worden in
functie van de mogelijkheden die geboden zullen worden door de operationele systemen.

5.2

Conditioneringsproces van de gegevens
Principe : Minimalisering van de impact op de operationele systemen bij extractie van gegevens.
Bij de extractie van gegevens van operationele systemen, is het aangewezen de vereiste
technologische middelen te bewerkstelligen zodoende zoveel mogelijk de impact op het
performatieniveau van deze laatste te beperken. Dit door het bevoordelen van de extractie, zonder een
verandering te veroorzaken in de bronsystemen.
Dit leidt tot het volgende principe:
Principe : De behandeling van de gegevens wordt gedaan vóór het opladen in het
datawarehouse.
De verwerking van gegevens kan, bvb, bestaan uit hun transformatie (zoals de aggregatie van
verschillende gegevens of het berekenen van een gemiddelde) of de matching van gegevens. Het
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principe voorziet de realisatie van deze bewerking vóór het opladen van de gegevens in het
datawarehouse.
Principe : Minimaliseren van de impact op het opladen van gegevens in het datawarehouse
Idem aan de operationele systemen bij het extractieproces van gegevens, is het aanbevolen de impact
te minimaliseren op het niveau van performantie van het datawarehouse bij het opladen van gegevens.
Dit kan er bvb. toe leiden dat men zich moet wenden tot nachtelijke bewerkingen of andere lage
activiteitsperiodes van het datawarehouse.
Principe : De opkuis van gegevens wordt uigevoerd alvorens het opladen in het datawarehouse.
Dit principe betekent dat de gedefinieerde regels voor gegevens toegepast moeten worden alvorens ze
op te laden in het datawarehouse. Deze regels kunnen betrekking hebben op geldigheidsdata’s (bvb 30
februari als datum is onmogelijk), het teken van een numerieke waarde, de geldigheid van een
postnummer,...
Principe : De verbeteringen gebeuren via de operationele systemen.
Zoals reeds eerder vermeld in het eerste deel betreffende de algemene principes is het datawarehouse
geen een operationeel systeem. De uitgevoerde verbeteringen op de gegevens worden dus niet
onmiddellijk uitgevoerd in het datawarehouse maar wel via de operationele systemen die deze
genereren.
Principe : Opsporen van uitgevoerde opkuis.
Het aantal opkuiscycli en de reden van weigering van sommige gegevens bij het moment van opladen
moeten gedocumenteerd worden bij wijze van een log file. Deze gegevens moeten geïdentificeerd en
gemakkelijk verzameld kunnen worden teneinde analyses uit te kunnen voeren op deze laatste.
Zoals reeds verklaard op het niveau van de algemene principes kan feedback over de opgekuiste
elementen verstuurd worden naar de operationele systemen, zodoende dat deze laatste een oplossing
kunnen bieden aan een eventueel probleem. Een gelijkaardige informatie kan uitgestuurd worden naar
de externe gegevensleveranciers.

5.3

Matching van gegevens
De matching van gegevens laat toe te verzekeren dat gegevens van 2 natuurlijke personen komende
uit 2 verschillende operationele systemen ‘of bronnen’ wel degelijk tot dezelfde natuurlijke persoon
behoren.
Dit is eveneens het geval voor gegevens betreffende rechtspersonen, operatoren, goederen (roerende
en onroerende) alsook marchandise.
Dit principe wordt hieronder toegelicht:
Système Opérationnel 2

λ {x1 ; x2 …xn}

Système Opérationnel 1

λ {y1 ; y2 …ym}

{………….}
{x ; x …x }
λ {y1 ; y2 …yn }
1
2
m
{………….}

De matching van gegevens betekent dat een operationeel systeem 1 beschikt over informatie van
persoon Lambda en een operationeel systeem 2 beschikt over informatie van persoon Lambda, de 2
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informaties kunnen verenigd worden in het datawarehouse daar een zeer hoge zekerheid bestaat dat
het wel degelijk over dezelfde persoon gaat. Het gaat hier niet over een situatie waarin de 2
operationele systemen fouten bevatten maar het gaat eerder over het vermijden van een risico tot
verwarring (per ongeluk of georganiseerd door de persoon).
Principe : Er bestaan ‘sterke’ identificatoren die een geautomatiseerde matching toelaten.
Principe : Indien de automatische matching op basis van ‘sterke’ identificatoren niet
realiseerbaar of beslissend is kan men berusten op een ‘manuele’ matching. (bvb een
“bijgestane” matching).
Principe : Er bestaan verschillende betrouwbaarheidsniveau’s ten aanzien van de ‘manuele’
(“bijgestane”) Matching.
We stellen hieronder de verschillende indicatoren voor in functie van de onderwerpen die ze
identificeren: Natuurlijke Personen, Rechtspersonen, Goederen, Marchandise en Operatoren.
Natuurlijke Personen:
In eerste instantie wordt een persoon enkel als Natuurlijke Persoon geïdentificeerd, nadien, naar
gelang zijn activiteit.
1. Natuurlijk persoon zonder economische activiteit (Deel 1):
•

Resident:
–
–

Rijksregisternummer
SIS kaartnummer

•

Niet-Resident:
– Rijksregisternummer
– of Administratief repertorium nummer als de persoon niet beschikt over een
Rijksregisternummer
2. Natuurlijk persoon die een economische activiteit uitvoert
•

Resident :
–
–
–

Nummer van de KruispuntBank Ondernemingen
Rijksregisternummer
SIS kaartnummer

•

Niet-Resident :
– Nummer van de KruispuntBank Ondernemingen
– Identificator Register BIS
Opmerkingen:
In sommige gevallen kunnen meerdere Rijksregisternummers verbonden worden aan één
Nummer van de KruispuntBank Ondernemingen.
Een derde nazicht steunt op:
•

geboortedatum

•

de naam

• het adres
Als de Matching niet mogelijk is of geen uitsluitsel geeft aan de hand van deze indicatoren kan men
beroep doen op de manuele Matching. Onder manuele matching verstaat men een matching waarbij
automatische voorstellen ter validatie voorgelegd worden aan een persoon die de situatie beoordeelt
en een beslissing neemt.
Rechtspersonen:
•

Resident :
–
–

Nummer van de KruispuntBank Ondernemingen
Nummer oprichtingsakte
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•

Niet-Resident :
– Nummer van de KruispuntBank Ondernemingen
– Nummer oprichtingsakte
Een derde nazicht steunt op:
•

oprichtingsdatum

•

de naam

•

het adres

Goederen:
Betreffende de Roerende Goederen bestaan er verschillende indicatoren in functie van het type
goed. Algemeen kan men stellen:
•

Bankrekeningnummers:
– Rekeningnummer

•

Verzekeringen:
– Nummer verzekeringscontract

•

Beursgenoteerde aandelen
– Unieke identificatie op beursniveau

•

Voertuigen:
– Chassisnummer
– Inschrijvingsnummer (in relatie met een persoon)

•

Andere goederen: hulpmiddel als omschrijving (vb: ingeval van een schilderij gebuikt
men de naam van de schilder alsook een omschrijving van het werk)
Onroerende goederen in volgorde:
•

Kadastrale referentie
– Er bestaat een kadastrale referentie voor elk perceel. Dit is enkel geldig voor
de goederen op Belgisch grondgebied
– In theorie zal ten vroegste in 2006 een Unident uniek identificatienummer
beschikbaar zijn voor elk onroerend goed.

•

Combinaties:
– INS nummer
– Nummer van de matrix
– Ordenummer
– Eventueel een precisering van de datum waarom het matrix nummer werd
toegekend.

• Adres van het goed.
Koopwaren :
Marchandises met een tarifaire positie: nummer van de tarifaire positie.
Opmerking: de tarifaire posities kunnen evolueren in de tijd vb. Een tarifaire positie kan verdeeld
worden in 2 of meerdere verschillende tarifaire posities.
Goederen zonder tarifaire positie: in dit geval is de enige manier van identificatie van de
marchandise en dus het realiseren van een matching de opzoeking op een tekstveld (bvb.
identificatie van alle marchandise waarvan de identificatiecode “ISO – xyz” is).
Operatoren:
Operatoren gekend door de administratie:
•

Douane :
–
–

Stamboeknummer van de operator
Registratienummer in de KruispuntBank Ondernemingen
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–

Autorisatienummer (uniek nummer afgeleverd door Europese administraties).

•

Accijnzen :
– Registratienummer in de KruispuntBank Ondernemingen
– Rijksregisternummer
– SEED nummer
– Geldigheidsdatum (want SEED nummers kunnen ingetrokken worden)
Onbekende operatoren voor de administratie: opzoeking door naam in de transactionele
gegevensbank op het tekstveld uitvoerder. Er bestaat geen betere identificatie.
Opmerking: Het systeem dat ‘bijgestane’ matching toelaat op basis van een tekstveld moet evolutief
zijn. Inderdaad, een geïdentificeerde operator onder een licht gewijzigde naam van een andere reeds
bestaande in het datawarehouse kan dezelfde operator aan het licht brengen. In dat geval, vanaf het
eerste voorkomen moet het mogelijk zijn de twee namen te verbinden daar het gaat om één en
dezelfde operator, doch een voorzichtigheidprincipe zal toegepast worden in de zin dat als het niet
mogelijk is ondubbelzinnig en formeel te besluiten dat het om één operator gaat, de twee operatoren
zullen geregistreerd worden als verschillend van elkaar, quitte deze enigheid achteraf te herstellen.

5.4

Beheer van de meta-gegevens
Principe : Er bestaat een beheersysteem van meta-gegevens.
De meta-gegevens zijn letterlijk gegevens van gegevens. Het gaat exact om een geheel van
gestructureerde informatie die gegevens beschrijft omvat in het datawarehouse en de datamarts alsook
hun gegevensbronnen
De meta-gegevens worden eveneens gebruikt voor het definiëren voor toepasbare extractie regels, de
wijziging en de opkuis van gegevens voor het opladen in het datawarehouse of de datamart.
Alle gegevensveranderingen (op niveau van de gegevensbron of de individuele gegevens zelf) leidt tot
een aanpassing van het meta-gegevens repertorium.
Principe : Het niveau van detail wordt gemoduleerd naar gelang het over een permanent of
tijdelijk gegeven gaat.
De tijdelijke gegevens (bijkomende gegevens) uit een datamart zijn niet even gedetailleerd
omschreven als de permanente gegevens uit het datawarehouse. Dus bepaalde gegevens van dit type
bewaard in een datamart kunnen dit zijn ten experimentele titel met als objectief de ontwikkeling van
een nieuw risicoprofiel of het verfijnen van een bestaand profiel. Daarna is hun volledige
omschrijving misschien niet meer vereist. Niettemin kan het zijn dat men informatie-elementen nodig
heeft van deze gegevens, onbruikbare elementen in het geval van permanente gegevens van het
datawarehouse. BV: in het geval van een opgenomen gegeven in een datamart ten experimentele titel,
kunnen we als informatie de datum terugvinden waarop de relevantie van de aanwezigheid van dit
gegeven opnieuw moet worden geëvalueerd.

5.5

Refresh van de gegevens
Principe :De gegevens uit het datawarehouse worden gerefreshed via een volledige of selectieve
update. De keuze ervan wordt gedaan op verschillende criteria.
Principe : Om op een toereikende manier deze criteria te kunnen evalueren wordt een volledige
update als oplossing weerhouden.
De keuze voor een volledige of selectieve upgrade wordt gemaakt voor elke gegevensbron. De
selectieve upgrade impliceert de ontwikkeling van een applicatie die in staat is dit type opladingen uit
te voeren.
De beslissingscriteria kunnen zijn:
de volumes van de betrokken gegevens (in functie van globaal volume en aantal opladingen van
gegevens)
des frequentie van opladingen
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de technische haalbaarheid
de impact op de operationele systemen en het datawarehouse
Opmerking betreffende de pijler Douane en Accijnzen: de updates van het datawarehouse gebeuren
niet transactie per transactie, maar het is niettemin mogelijk een periodieke (dagelijkse) update te
doen.
Principe : Deze update’s (volledige of selectieve) hebben een zo klein mogelijke impact op de
operationele systemen en de performantie van het datawarehouse.
Dit principe is reeds eerder aan bod gekomen. Het is niettemin belangrijk te benadrukken dat het
mogelijk is een selectieve oplading te doen zonder het systeem te blokkeren voor de gebruikers daar
waar bij een algemene oplading het systeem niet meer toegankelijk is eventueel zelfs voor een (zeer)
kort ogenblik.

5.6

Archiveren en opslagen van gegevens
Principe : Een gegeven opgeslagen in het datawarehouse blijft onmiddellijk beschikbaar voor
elke analyse. Een gearchiveerd gegeven kan terug ter beschikking worden gesteld op
aanvraag.
De omvang van de gegevens in het datawarehouse laat niet toe deze onbeperkt in tijd te bewaren. Het
is dus een noodzaak beroep te kunnen doen op archivering. Een gearchiveerd gegeven is daardoor niet
“verloren”. Inderdaad, het is steeds mogelijk dit terug op te laden in het datawarehouse of de datamart
om er analyses op uit te voeren.
Principe : De regels voor opslag van de verschillende gegevens in het datawarehouse verschillen
van de regels van kracht voor de operationele systemen.
Dit principe is makkelijk te verklaren door het verschil in termen van objectieven tussen de
risicoanalyse en de operationele activiteiten. Wat leidt tot het volgende principe:
Principe : De opslagduur van een gegeven in het datawarehouse is enkel bepaald in functie van
zijn belang aangaande de objectieven van het Risicobeheer.
Deze duurtijd is in geen geval bepaald in functie van de wettelijke voorgeschreven duurtijd of andere
administratieve regels.
Principe : In het specifieke kader van het Risicobeheer is de archivering a priori gewettigd voor
het geheel aan gegevens in het datawarehouse.
Wij gaan van de hypothese uit dat het nodig kan zijn om terug te kunnen vallen op alle gegevens uit
het datawarehouse na hun opslagperiode. Teneinde deze mogelijkheid niet te “verliezen” is het dus
noodzakelijk het geheel aan gegevens te archiveren.
Principe : De archivering van gegevens zal worden bepaald en gerealiseerd per Subject (of
indien nodig per facet) en niet per pijler.
Dit principe verklaart zich door het feit dat de gegevens uit het datawarehouse niet eigen zijn aan een
pijler maar van algemeen nut voor alle pijlers.
Principe : De regels voor archivering van fysische datamarts zullen per fysische datamart
gedefinieerd worden.
Een analyse per fysische datamart zal plaatsvinden en de regels voor archivering zullen gedefinieerd
worden in functie van de objectieven en de eigen analysebehoeften van de datamart.
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6.

Principes betreffende de veiligheid
Principe : De toekenning en het beheer van rechten en toegangen tot gegevens uit de
datawarehouseomgeving wordt uitgevoerd volgens de planning van behoeften.
Dit proces volgt dezelfde weg als dat betreffende het beheer van rechten en toegang tot de
functionaliteiten van het datawarehouse. (Zie punt 3.3.2 principes betreffende de verdeling).
Ter herinnering, in grote lijnen het proces aangepast aan de toekenning en het beheer van rechten en
toegangen tot gegevens uit de datawarehouseomgeving
De behoeften in termen van gegevens geïdentificeerd bij elke pijler door de stafdiensten
Strategiedoelgroepen in functie van risicoprofielen die zij voorzien hebben, te ontwikkelen, te
onderhouden of beheren.
Deze behoeften worden geuit en gecentraliseerd bij de coördinatiestructuur niveau N-1 die
vervolgens de toegang en de rechten van gegevens voor elke pijler toewijst (onder de vorm van
pakketten).
De pijler verdeelt de toegang en de verkregen rechten tussen de verschillende ploegen (teams)
belast met de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van risicoprofielen.
Een verdere verdeling tussen de verschillende leden wordt gedaan door de “team leaders”.
Opmerking : De pakketten toegekend aan elke pijler definiëren de gegevenscategorieën alsook de
perioden gedurende de welke deze gegevens beschikbaar zijn in het kader van de ontwikkeling of het
onderhoud van een risicoprofiel.
Principe : De authentificatie alsook de toekenning en het beheer van rechten en toegangen tot
gegevens en applicaties uit de datawarehouseomgeving gebeuren op het niveau van
het platform Identity Management. Deze activiteiten werden gerealiseerd op basis van
een a priori jaarlijkse lijst van de gebruikers voortvloeiend uit de beslissing van de
planning door de Coördinatiestructuur van de entiteiten I en II. De operationele
aspecten worden behandeld op het niveau van de dienst datawarehousebeheer door
de Toegangsbeheerder.
De functie van Toegangsbeheerder is een functie die werd beheerd ten behoeve van het Programma
Identity Management. Deze functie heeft als activiteit de configuratie van toegangssystemen op basis
van een toegangsmatrix hernomen in het referentieel (zie volgend principe).
Opmerking : de gebruikerslijst, jaarlijks opgesteld, zal aangepast worden in functie van de eventuele
rotatie van personen.
Principe : Er bestaat een specifiek referentieel voor het datawarehouse de toekenning en het
beheer van rechten en toegangen tot gegevens en applicaties uit de
datawarehouseomgeving.
Dit referentieel, verschillende van de referentiëlen op het niveau N en N-1, bevat de toegangsmatrix
die voor elke gebruiker de rechten en de toegang bepaalt die hen zijn toegekend. (op basis van de
waarde van verschillende toekenningen zoals de geografische bekwaamheid).
Het specifieke referentieel wordt bewaard en ontwikkeld op niveau van de dienst
datawarehousebeheer door een specifieke Referentieelbeheerder5 in samenwerking met de
Referentieelbeheerder op het niveau N en N-1.
Principe : Het enige geïntegreerde Identity Management platform is capabel om tegemoet te
komen aan het geheel van functionaliteiten mbt de modulatie en het beheer van
rechten en toegangen tot de datawarehouse.
Dit principe betekent dat de specificiteiten van de analytische activiteiten mbt tot het datawarehouse,
vervuld worden door het platform Identity Management. Een zelfde agent kan bijvoorbeeld

5

Fonction définie au sein du Programme Identity Management.
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verschillende analytische activiteiten op verschillende momenten van het jaar, voor verschillende
tijdsduren, beroepdoende op verschillende applicaties en gegevens, uitoefenen.
Principe : De regels aangaande de gegevensverspreiding, van kracht buiten de
datawarehouseomgeving, zijn eveneens van toepassing voor de gegevens in de
datawarehouseomgeving.
Dit principe betekent dat voor een gegeven waarvoor de notie “beperkte verspreiding” van toepassing
is binnen het operationele systeem, dit attribuut behouden blijft in de datawarehouseomgeving. Met
andere woorden, het is niet omdat een gegeven opgenomen wordt in de datawarehouseomgeving, dat
het direct automatisch consulteerbeer wordt door het geheel van de personen die toegang hebben tot
het datawarehouse (of de datamarts).
Principe : De veiligheidsregels steunen op de toegang tot gegevens maar eveneens op de
mogelijke combinaties van verschillende gegevens.
Dit principe rechtvaardigt zich door het feit dat een nieuwe informatie kan worden gecreëerd door het
samengaan van verschillende gegevens en dat deze nieuwe informatie een verschillend
vertrouwelijkheidsniveau (begrip beperkte verspreiding) kan hebben dan deze van de constructieve
gegevens.
Dit principe wordt verzekerd door het begrip pakketten (zie hogerop in de tekst) die voor elk
risicoprofiel verduidelijken welke de toegankelijke gegevens en dus welke de mogelijke combinaties
zijn voor een bepaalde periode.
Principe : De natuurlijke en rechtspersonen worden ‘anoniem’ gemaakt in de
datawarehouseomgeving. De verbinding met de signaletiekgegevens komt tot stand na
de selectie of – bij uitzondering – voor het specifiek profielbeheer en voor CRM.
Dit ‘anoniem’maken wordt bewerkstelligd met behulp van een ‘surrogate key’. Het gaat om een
artificiële vervangsleutel bestaande uit een arbitrair nummer dat gegarandeerd uniek is en in geen
geval de identificatie van een persoon toelaat.
De algemene regel is dat men niet beschikt over de toegang tot de signaletiekgegevens (als het gaat
om een risico dat niet is verbonden aan de identificatie van een persoon, noch aan zijn locatie).
Wanneer een profiel gedefinieerd is, wordt de verbinding van de signaletiekgegevens en de resultaten
van de selectie tot stand gebracht. De mogelijkheid een verband te leggen met de gegevens is sterk
beperkt.
Een toegang tot de signaletiekgegevens zal voorzien worden op het niveau van de pakketten in geval
men deze benodigd voor de ontwikkeling, onderhoud, het beheer van bepaalde risicoprofielen (meer
bepaald voor de studies van grote fraudestromen of in het geval van de pijler Douane en Accijnzen
voor de operator profielen).
Principe : De veiligheidsprofielen zijn gebaseerd op rollen, de gegevenscategorieën en de
risicoprofielen rekening houdend met de tijdsdimensie.
Dit principe betekent dat de veiligheidsprofielen niet gebaseerd zijn op functies zoals gedefinieerd
door Coperfin (bvb. analist, senior analist, dossierbeheerder, inspecteur, ...).
Een veiligheidsprofiel definieert dus de toegang tot bepaalde gegevenscategorieën (en de combinaties
tussen deze gegevens) met betrekking tot de rol die een persoon heeft in de ontwikkeling, onderhoud,
of het beheer van een risicoprofiel en dit voor een wel bepaalde tijd. Dit impliceert dat een persoon die
een bepaalde functie uitoefent (bvb. senior analist) kan beschikken over meerdere veiligheidsprofielen
in functie van de risicoprofielen op dewelke deze persoon werkt en van zijn rol in de ontwikkeling,
onderhoud of beheer van deze profielen.
De veiligheidsprofielen verschaffen slechts een toegang tot lezen van de gegevens uit de
datawarehouse en eventueel een lees/schrijf toegang voor de gegevens uit de datamart.
Principe : Behoud van het opsporen van de toegangen en geconsulteerde gegevens
Deze opsporing heeft twee functies:
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Enerzijds, als beheer hulpmiddel: audits die toelaten te identificeren welke gegevens, welke
zoekopdrachten of welke rapporten zijn geraadpleegd en/of gebruikt;
Anderzijds als veiligheidshulpmiddel: deze opsporing moet ons in staat stellen te antwoorden op
de vraag (wie raadpleegt wat op welk moment?)
Voor de gegevens die ‘anoniem’ zijn gebleven is dit tweede type van opsporing van geen belang.
Doch, als deze gegevens niet ‘anoniem’ zijn (in het geval van bepaalde risicoprofielen verbonden aan
het identificeren of aan het lokaliseren van een persoon) of tijdens de transitie van de anonieme fase
naar de identificatie van personen met behulp van de signaletiekgegevens, is het nodig om over een
zicht te beschikken op de gegevenstoegang.
Principe : De gegevens toegankelijk gemaakt voor de controle-, bijstand- of
invorderingactiviteiten limiteren zich tot deze aangaande de activiteiten.
Met andere woorden: :
Enkel de vereiste informatie voor een goede werking voor de controleprocedure, assistentie of
invordering worden doorgegeven;
Het geheel aan informatie dat heeft bijgedragen tot de analyse alsook aan de selectie van de
dossiers wordt niet vrijgegeven;
Worden doorgegeven aan de operationele diensten: de score van het dossier ten opzichte van het
(de) exact(e) risico(s).
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