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1. INLEIDING – INTRODUCTIE TOT DE FUNCTIONELE
ARCHITECTUUR VAN DE ETL PROCESSEN
De lijst van gegevens is mogelijk niet volledig. Niettemin is deze lijst gebaseerd op de huidige kennis
van de FOD Financiën en heeft zij gediend voor de uitwerking van de implementatie strategie en de
kosten/baten analyse.

1.1 ALGEMEEN DIAGRAM VAN DE ETL PROCESSEN
Het volgende diagram toont de onderverdeling van een ETL proces uit het datawarehouse in
verschillende stappen.
Spécifique pour chaque E-T-L

Commun pour toutes sources

F21xx - Extraire les données (facette ou classe) de (source)
F22xA - Identification automatisée des (facette)

F22xM - Identification manuelle des (facette)

F24xx - Transformer les données (facette ou classe) de (source)

Spécifique pour chaque Source
F23xx - Traiter les rejets de (classe ou facette) reçu de (source)

F26xx - Charger les données (classe ou facette) (provenant de source)

F25xx Rapport des corrections aux données reçu de (source)

1.2 FUNCTIONELE STRUCTUUR VAN EEN ETL PROCES
Extractie : de impact minimaliseren op de bron systemen
Als de toegang tot de informatie ingewikkelde queries vereist, kan dit het bron systeem beïnvloeden,
voornamelijk indien het systeem niet ontworpen is om snel een antwoord te geven met een grote
hoeveelheid aan gegevens.
Om de impact op de bron systemen te minimaliseren, zal de extractie elke complexiteit in de query
vermijden (ingewikkelde JOIN, « outer join », « is in » of andere query die leidt tot een cartesiaans
product).
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De selectie criteria kunnen efficiënt de impact van de extractie beperken, vooral indien die criteria
aanwezige karakteristieken uit de database van het bron systeem gebruiken (zoals indexen), zonder
daarbij bijkomende aanpassingen te eisen aan deze database (m.a.w. niet vragen om permanente
indexen toe te voegen enkel voor het datawarehouse omdat deze een invloed zullen hebben op de
operationele transacties in het bron systeem).
Het volgende diagram toont de verwerkingsstructuur van de extractie stap.

F21xx - Extraire les données (facette ou classe) de (source)

Paramètres d'extraction

Paramètres obtenu
Données fonctionnelles extraites

Données à la source

Données extraites
Identifications à effectuer

Statistiques d'extraction produites
Statistiques d'extraction

Identificatie
De identificatie wordt uitgevoerd door het toepassen van vergelijkingsregels tussen de bron gegevens
en de gegevens in het datawarehouse. Deze identificatie laat toe om gegevens samen te brengen van
dezelfde persoon (of van hetzelfde goed of van dezelfde marchandise), maar afkomstig van
verschillende bronnen die niet altijd dezelfde identificerende sleutel gebruiken. De identificatie laat
eveneens toe om een gelijkaardige gegevens samen te brengen waarvan de FOD Financiën denkt dat
zij toebehoren aan dezelfde persoon
De automatische identificatie brengt gegevens bijeen die «gemakkelijk » te verbinden zijn, waarbij de
twijfel gering is of totaal onbestaand. De manuele identificatie laat een verwittigd gebruiker toe om
gegevens, verworpen door de automatische identificatie, te verbinden met bestaande gegevens of van
deze gegevens te scheiden door de verworpen gegevens een nieuwe identificerende sleutel toe te
kennen.
De identificatie stap is altijd vereist, maar wordt slecht beschreven in de functionele architectuur van
het desbetreffende facet (Persoon, Goed, Marchandise) beheert, besproken : alle ETL functies
gebruiken de identificatie van de persoon, maar de specificatie en de ontwikkeling van deze
identificatie zal maar één keer gebeuren.
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De volgende diagrammen stellen de verwerkingsstructuren voor van de automatische en manuele
identificatie.
F22xA - Identification automatisée des (facette)

Paramètres d'identification

Paramètres obtenu

Statistiques de matching produites

/ fin des données à identifier
Identifications à effectuer

Statistiques de matching
Identification à effectuer recherchée

Identifications existantes

Identification précise trouvée et assignée

Identfication non-trouvée crée

Identifications assignées
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F22xM - Identification manuelle des (facette)

Paramètres d'identification

Identifications rejetées

Paramètres obtenu

Identification rejetée recherchée

Identifications existantes
Identification similaire assignée

Identfication crée

Identifications assignées

Statistiques de matching produites

Statistiques de matching

Opmerking:
In de manuele stap heeft zal de operator de mogelijkheid hebben om een identificatie te weigeren die
hij niet kan realiseren omdat hij bijvoorbeeld niet kan kiezen tussen de verschillende
identificatiemogelijkheden die hem worden voorgesteld. Deze mogelijkheid is niet verder onderzocht
in de voorafgaande studie. De keuze wat betreft de manier van werken zal bepaald worden tijdens de
gedetailleerde architectuur fase. Zo kan men, bij wijze van voorbeeld, het gegeven overslaan, een
foutenlijst te genereren, enz. ten einde het gehele proces niet te blokkeren. De verworpen gevallen
zullen verwerkt worden in een daarna volgende identificatie, op basis van bijkomende informatie die
een éénduidige identificatie toelaten.
Transformatie: het gebruik van beschikbare tijdsinterval voor verwerking maximaliseren om
de transformatie te verwezenlijken
In de transformatie stap, die plaatsvindt buiten het bron systeem en het datawarehouse om, moet een
maximum aan verwerking worden uitgevoerd : het transformeren van de extractie bestanden
(waarvan de structuur nauw aanleunt bij die van de bronbestanden) in een meer bruikbare vorm, het
zuiveren van gegevens, de conversie van de gegevens (vervangen van codes door die van het
datawarehouse, interne structuur van de gegevenselementen, enz.), het gebruik van een structuur die
dicht aanleunt bij de uiteindelijke structuur (van de tabellen in het datawarehouse), toekenning van
identificerende sleutels eigen aan het datawarehouse, enz.
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Het volgende diagram geeft de verwerkingsstructuur weer van de transformatie stap.

F24xx - Transformer les données (facette ou classe) de (source)

Paramètres de transformation

Paramètres obtenu

Données fonctionnelles extraites
Données fonctionnelles et d'identification combinées

Identifications assignées
Données nettoyées

Règle de nettoyages extraites du meta-data

Régles de transformation extraites du meta-data

Données fonctionnelles rejetées
Données transformées

Données à charger

Statistiques de transformationproduites

Statistiques de matching

Strategie voor de kwaliteit van de gegevens
Alle geëxtraheerde gegevens moeten noodzakelijkerwijze gevalideerd worden alvorens ze aan het
datawarehouse worden toegevoegd. Zelfs al zijn de gegevens uit het operationele systeem voor
99,99% juist, dan betekent dit dat 0,01% fouten voor meerdere problemen kunnen zorgen tijdens het
gebruik van het datawarehouse via query en data mining tools (0,01% op 50.000.000 records
vertegenwoordigt 5000 fouten!)
Een gegeven dat ogenschijnlijk correct is voor het bron systeem is dat niet noodzakelijk voor het
datawarehouse : bepaalde kruiselingse validaties zijn slechts mogelijk in het datawarehouse omdat
een vereist gegeven niet beschikbaar is in het bron systeem. De validatie van de geëxtraheerde
gegevens kan in dat geval enkel uitgevoerd worden op basis van gegevens die beschikbaar zijn in het
datawarehouse.
Toelaten van correctie aan de gegevens
In bepaalde gevallen zijn gegevens die onjuist worden geacht nodig om andere gegevens in het
datawarehouse te laden. Een stap van correctie van gegevens is voorzien in de architectuur van de
ETL processen, zodat het ondersteuningsteam van het datawarehouse gegevens kan verbeteren. Deze
correctie wordt gemeld aan het bronsysteem om de herhaling van de verwerping te vermijden tijdens
de volgende extractie cyclus.
Het volgende diagram geeft de verwerkingsstructuur van de correctie stap weer.
Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 8 van 148

F23xx - Traiter les rejets de (classe ou facette) reçu de (source)

Paramètres de corrections

Paramètres obtenu
Données fonctionnelles rejetées
/ fin des données rejetées
Donnée rejetée analysée
Statistiques de corrections produites

Correction de la donnée fonctionnelle

Rejet de la donnée fonctionnelle

Statistiques de corrections

Données fonctionnelles extraites

Correction ou rejet notifié

Note de correction ou rejet

Rapporteren van problemen aan de bron systemen
De doorgevoerde correcties en de verworpen en niet gecorrigeerde gegevens moeten gemeld worden
aan de bron systemen.
Bepaalde verwerkingen zijn geïdentificeerd in de ETL architectuur voor dergelijke meldingen.
In het algemeen is geen enkele verwerking van melding geïdentificeerd voor de bronnen extern aan
de FOD Financiën en voor de bronsystemen die op middellange termijn vervangen zullen worden
door geïntegreerde systemen..
Het volgende diagram geeft de verwerkingsstructuur weer voor de stap melding aan de bron.
F25xx Rapport des corrections aux données reçu de (source)

Paramètres de rapport

Note de correction ou rejet

Paramètres obtenu

Rapport produit

Rapport d'extraction, corrections et rejets

Statistiques d'extraction
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Laden : de impact op het datawarehouse minimaliseren
In de stap laden wordt een zo snel mogelijk uitvoering nagestreefd nadat alle aanpassingen aan de
gegevensstructuren reeds werden doorgevoerd.
Het onderstaande diagram toont de verwerkingsstructuur van de stap laden.

F26xx - Charger les données (classe ou facette) (provenant de source) (petit volume)

Paramètres obtenu

Paramètres de chargement

Données chargées par insert

Statistiques de chargement produites

Data Warehouse

Statistiques de chargement

Laden van aanzienlijke volumes
In het geval van aanzienlijk volume, kan het gebruik van DBMS tools nodig zijn die de data
integriteit validaties en de logging (« commit ») vermijden. In deze gevallen moet de transformatie
stap nog strikter zijn.
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Het onderstaande diagram toont de verwerkingsstructuur van de stap laden voor grote volumes.
F26xx - Charger les données (classe ou facette) (provenant de source) (grand volume)

Paramètres de chargement

Paramètres obtenu

/ Erreur détectée
Avertissement de fin anormal envoyé

Intégrité du DWH protégé
/ Aucune erreur détectée
Données à charger

Data Warehouse
Données chargées bulk

Statistiques de chargement produites
Statistiques de chargement
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2. GLOBAAL FUNCTIONEEL MODEL - SUBJECT A PERSOON
Omschrijving
Het document geeft de lijst weer van de eenheidstaken extractie , transformatie en laden voor
de gegevens van het subject A Persoon in het datawarehouse voor risicoanalyse.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Ter validatie

DJA

13/05/2004

1.1

Integrale versie

DBO

21/05/2004

1.2

Versie ter validatie

PBE

08/06/2004

1.3

Aanpassingen na de vergadering
Bernabé/Denef van 15 juni 2004

PBE

15/07/2004

2.1 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE EXTRACTIE
2.1.1

F2101 EEN EXTRACT NEMEN UIT SIGNALETIEK BTW VOOR DE PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de signaletiek BTW gegevens halen die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A01 Persoon:
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0112 Contact

Bron
BTWTVA VI/8 – Signaletiek BTW: bevat gegevens over de onderworpenen aan de BTW

2.1.2

F2102 EEN EXTRACT NEMEN UIT SIGNALETIEK BTW VOOR DE RECHTSPERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de signaletiek BTW gegevens halen die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A03 Rechtspersoon:
o

A0301 Rechtspersoon
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o

A0302 Rechtspersoon van privaat recht

o

A0303 Rechtspersoon van publiek recht

Bron
BTWTVA VI/8 – Signaletiek BTW: bevat gegevens over de onderworpenen aan de BTW

2.1.3

F2103 EEN EXTRACT NEMEN UIT SIGNALETIEK BTW VOOR DE GEGEVENS VAN
HERGROEPERING VAN PERSONEN

Bestaansreden
Uit signaletiek BTW gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet A04
Hergroepering van Personen :
o

A0403 Vereniging

Bron
BTWTVA VI/8 – Signaletiek BTW: bevat gegevens over de onderworpenen aan de BTW

2.1.4

F2104 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLANTEN LISTING VOOR DE GEGEVENS OVER DE
RELATIE LEVERANCIERS-KLANTEN
Bestaansreden
Uit het bestand Klanten Listings gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet A07 Link Leverancier-Klant :
o

A0701 Lijst leverancier-klanten

o

A0702 Link leverancier-klanten

Bron
BTWTVA VI/9 – Bestand Klanten Listing : bevat informatie geleverd door de onderworpenen
betreffende de lijst van hun klanten die onderworpen zijn aan de BTW alsook de met hen uitgevoerde
operaties

2.1.5

F2105 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET ORIO BESTAND VOOR DE FISCALE KLANT GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het Orio bestand gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet A06
Fiscale Klant :
o

A0602 Sanctie

Bron
BTWTVA VI/9 – Orio bestand : bevat informatie over invorderingsorders aangemaakt door de BTW
ontvangsten, alsook informatie over uitgevoerde betalingen en gerecupereerde bedragen

2.1.6

F2106 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET NP-PP BESTAND VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het bestand NP-PP gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A01 Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie
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o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruikt contact

o

A0105 Adres in België

o

A0107 Nationaliteit

o

A0108 Activiteitsdomein

Bron
CDDB-VI/6 – NP-PP : basis bestand van de natuurlijke personen

2.1.7

F2107 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET NP-PP BESTAND VOOR NATUURLIJKE PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand NP-PP gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0201 Natuurlijke persoon

o

A0203 Burgerlijke staat

o

A0206 Familiale vereniging

o

A0207 Rol vereniging

Bron
CDDB-VI/6 – NP-PP : basis bestand voor de signaletieke gegevens van de natuurlijke personen

2.1.8

F2108 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET NP-PP-AJ BESTAND VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit NP-PP-AJ bestand gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A01 Persoon :
o

A0102 Externe identificatie

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0109 Contract

Bron
CDDB-VI/6 – NP-PP-AJ : basis bestand voor de fiscale gegevens van de natuurlijke personen

2.1.9

F2109 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET NP-PP-AJ BESTAND VOOR NATUURLIJKE PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit NP-PP-AJ bestand gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0202 Bedrijf natuurlijke persoon

Bron
CDDB-VI/6 – NP-PP-AJ : basis bestand voor de fiscale gegevens van de natuurlijke personen
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2.1.10 F2110 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET NP-PP-AJ BESTAND VOOR FISCALE KLANT GEGEVENS
Bestaansreden
Uit NP-PP-AJ bestand gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
A06 Fiscale klant :
o

A0601 Fiscale autorisatie

Bron
CDDB-VI/6 – NP-PP-AJ : : basis bestand voor de fiscale gegevens van de natuurlijke personen

2.1.11 F2111 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE AUTHORIZATION VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de klasse Authorization (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te
vullen van het facet A01 Persoon :
o

A0109 Contract

Bron
DA Paperless Oplevering 1 – Authorization

2.1.12 F2112 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE COMPANY VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de klasse Company (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet A01 Persoon :
o

A0102 Externe identificatie

Bron
DA Paperless Oplevering 1 – Company

2.1.13 F2113 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE ECONOMICOPERATOR VOOR PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse EconomicOperator (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te
vullen van het facet A01 Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0112 Contact

o

A0113 Telefonisch contact

o

A0114 Elektronisch contact

Bron
DA Paperless Oplevering 1 – EconomicOperator
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2.1.14 F2114 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSEN MANDATE EN MANDATEAUTHORIS VOOR
PERSOON GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse Mandate en MandateAuthoris (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten volgende
klassen op te vullen van het facet A01 Persoon:
o

A0109 Contract

Bron
DA Paperless L1 – Mandate en MandateAuthoris

2.1.15 F2115 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE NATURALPERSON VOOR NATUURLIJKE
PERSOON GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse Natuurlijke Persoon (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te
vullen van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0201 Natuurlijke persoon

Bron
DA Paperless Oplevering 1 – NaturalPerson

2.1.16 F2116 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSEN DA PAPERLESS VOOR FISCALE KLANT
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klassen DA Paperless gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet
A06 Fiscale klant :
o

A0601 Fiscale autorisatie

Bron
DA Paperless Oplevering 3

2.1.17 F2117 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KBO VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet A01 Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0107 Nationaliteit

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0110 Niet-fiscale autorisatie
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o

A0112 Contact

o

A0113 Telefonisch contact

o

A0114 Elektronisch Contact

Bron
Kruispuntbank Ondernemingen (KBO): externe bron

2.1.18 F2118 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KBO VOOR NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0202 Bedrijf natuurlijke persoon

Bron
Kruispuntbank Ondernemingen(KBO): externe bron

2.1.19 F2119 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KBO VOOR RECHTSPERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit Kruispuntbank Ondernemingen(KBO) gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet A03 Rechtspersoon :
o

A0301 Rechtspersoon

o

A0305 Relatie tussen rechtspersonen

o

A0306 Mutatie rechtspersoon

o

A0307 Interv. mutatie rechtspersoon

o

A0304 Oprichtingsakte

o

A0309 Bijvoegsel oprichtingsakte

Bron
Kruispuntbank Ondernemingen(KBO): externe bron

2.1.20 F2120 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A02 Natuurlijke
Persoon :
o

A0204 Contract

o

A0205 Huwelijkscontract

o

A0208 Rol contract

Bron
PATRIS
(de gemeenten, oorspronkelijk gepolst als externe bron, blijken weinig geschikt en onvolledig omdat
een aantal onder hen niet geautomatiseerd is)
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Opmerking
Het blijkt dat PATRIS meer informatie levert dan de Gemeenten en de Notariële Studies. Bijgevolg,
kunnen de huidige eenheidstaken F2120 en F2140 samengebracht worden tot één eenheidstaak die uit
PATRIS informatie haalt betreffende contracten, huwelijkscontracten en rollen.

2.1.21 F2121 EEN EXTRACT NEMEN UIT INFO BASE VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit Info Base gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A01 Persoon:
o

A0109 Contract

Bron
Info Base : externe bron

2.1.22 F2122 EEN EXTRACT NEMEN UIT INFO BASE VOOR DE GEGEVENS VAN HERGROEPERING VAN
PERSONEN

Bestaansreden
Uit Info Base gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A04
Hergroepering van personen :
o

A0401 Groep van ondernemingen

o

A0402 Interveniënt groep van ondernemingen

Bron
Info Base : externe bron

2.1.23 F2123 EEN EXTRACT NEMEN UIT LATG VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit LATG gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A01 Persoon :
o

A0108 Activiteitsdomein

Bron
LATG : externe bron

2.1.24 F2124 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET STAATSBLAD VOOR RECHTSPERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het Staatsblad gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A03
Rechtspersoon :
o

A0301 Rechtspersoon

o

A0302 Rechtspersoon van privaat recht

o

A0304 Oprichtingsakte

o

A0305 Relatie tussen rechtspersonen

o

A0306 Mutatie rechtspersoon

o

A0307 Interv. mutatie rechtspersoon

o

A0309 Bijvoegsel oprichtingsakte
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Bron
Staatsblad : externe bron

2.1.25 F2125 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE RSZ VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de RSZ gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A01 Persoon :
o

A0102 Externe identificatie

o

A0109 Contract

Bron
RSZ : externe bron

2.1.26 F2126 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET BISREGISTER VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het Bisregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A01
Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0107 Nationaliteit

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0110 Niet-fiscale autorisatie

o

A0112 Contact

o

A0113 Telefonisch Contact

o

A0114 Elektronisch contact

Bron
Bisregister : externe bron

2.1.27 F2127 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET BISREGISTER VOOR NATUURLIJKE PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het Bisregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A02
Natuurlijke Persoon:
o

A0201 Natuurlijke persoon

o

A0203 Burgerlijke staat

o

A0206 Familiale vereniging

o

A0207 Rol vereniging
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Bron
Bisregister : externe bron

2.1.28 F2130 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET WACHTREGISTER VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het Wachtregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A01
Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0107 Nationaliteit

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0110 Niet-fiscale autorisatie

o

A0112 Contact

o

A0113 Telefonisch contact

o

A0114 Elektronisch contact

Bron
Wachtregister : externe bron

2.1.29 F2131 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET WACHTREGISTER VOOR NATUURLIJKE PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het Wachtregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A02
Natuurlijke Persoon :
o

A0201 Natuurlijke persoon

o

A0203 Burgerlijke staat

o

A0206 Familiale vereniging

o

A0207 Rol vereniging

Bron
Wachtregister: Externe bron

2.1.30 F2134 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET VREEMDELINGENREGISTER VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het Vreemdelingenregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet A01 Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie
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o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0107 Nationaliteit

o

A0108 Activiteitsdomain

o

A0110 Niet-fiscale autorisatie

o

A0112 Contact

o

A0113 Telefonisch Contact

o

A0114 Elektronisch contact

Bron
Vreemdelingenregister: externe bron

2.1.31 F2135 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET VREEMDELINGENREGISTER VOOR NATUURLIJKE
PERSOON GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het Vreemdelingenregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0201 Natuurlijke persoon

o

A0203 Burgerlijke staat

o

A0206 Familiale vereniging

o

A0207 Rol vereniging

Bron
Vreemdelingenregister: externe bron

2.1.32 F2138 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET RIJKSREGISTER VOOR PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het Rijksregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A01
Persoon :
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruik contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0107 Nationaliteit

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0110 Niet-fiscale Autorisatie

o

A0112 Contact
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o

A0113 Telefonisch contact

o

A0114 Elektronisch contact

Bron
Rijksregister: externe bron

2.1.33 F2139 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET RIJKSREGISTER VOOR NATUURLIJKE PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het Rijksregister gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A02
Natuurlijke Persoon :
o

A0201 Natuurlijke persoon

o

A0203 Burgerlijke staat

o

A0206 Familiale vereniging

o

A0207 Rol vereniging

Bron
Rijksregister: externe bron

2.1.34 F2140 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE NOTARIËLE STUDIES VOOR NATUURLIJKE PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de Notariële Studies gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet A02
Natuurlijke Persoon :
o

A0204 Contract

o

A0205 Huwelijkscontract

o

A0208 Rol contract

Bron
Notariële Studies: externe bron
Opmerking
Zoals bij de eenheidstaak F2120 met de gemeenten, lijkt het dat de Notariële Studies, een externe
bron, geen volledige bron van informatie is. Het geniet de voorkeur om de informatie uit PATRIS te
hernemen. Deze eenheidstaak F2140 wordt dan overbodig ten aanzien van de eenheidstaak F2120.

2.1.35 F2141 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR PERSOON
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten volgende klasse op te vullen van het
facet A01 Persoon :
o

A0111 Werkgever

Bron
Niet geïdentificeerde bron
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2.1.36 F2142 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR
RECHTSPERSOON GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten volgende klasse op te vullen van het
facet A03 Rechtspersoon:
o

A0308 Entiteit controle & bijstand

Bron
Niet geïdentificeerde bron

2.1.37 F2143 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR DE GEGEVENS
VAN HERGROEPERING VAN PERSONEN

Bestaansreden
Uit de niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten volgende klasse op te vullen van het
facet A04 Hergroepering van personen:
o

A0404 Interveniënt vereniging

Bron
Niet geïdentificeerde bron

2.1.38 F2144 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR FISCALE KLANT
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten volgende klasse op te vullen van het
facet A06 fiscale klant:
o

A0603 Certificatie

Bron
Niet geïdentificeerde bron

2.2 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE IDENTIFICATIE
2.2.1

F221A GEAUTOMATISEERDE IDENTIFICATIE VAN PERSONEN
Bestaansreden
Laat toe om gegevens, die verwijzen naar één en dezelfde rechts- of natuurlijke persoon (of
hergroepering) maar die afkomstig zijn uit verschillende bronnen, op automatische wijze met elkaar
te verbinden.
Laat toe om een identificerende sleutel, eigen aan het datawarehouse, toe te kennen aan een onbekend
persoon.
De input voor het identificatie bestand is dezelfde voor elke extractie, zelfs indien niet altijd alle
elementen gekend zijn in de bron. De parametrisatie van de identificatie verwerking bepaalt welk
element wordt gebruikt en welke vergelijkingsregel kan gebruikt worden.
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2.2.2

F221M MANUELE IDENTIFICATIE VAN PERSONEN
Bestaansreden
Laat toe om gegevens, die verwijzen naar één en dezelfde persoon maar die afkomstig zijn uit
verschillende bronnen, op manuele wijze met elkaar te verbinden wanneer de geautomatiseerde
verwerking "twijfels heeft" met betrekking tot de identificatie van de persoon.

2.3 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE TRANSFORMATIE
2.3.1

F2401 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT SIGNALETIEK
BTW
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit signaletiek BTW door eenheidstaak F2101
Een extract nemen uit signaletiek BTW

2.3.2

F2402 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT RECHTSPERSOON GEGEVENS UIT
SIGNALETIEK BTW
Bestaansreden
Transformeren van de rechtspersoon gegevens, geëxtraheerd uit signaletiek BTW door eenheidstaak
F2102

2.3.3

F2403 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VOOR DE GEGEVENS VAN HERGROEPERING
VAN PERSONEN UIT SIGNALETIEK BTW
Bestaansreden
Transformeren van de gegevens van hergroepering van personen, geëxtraheerd uit signaletiek BTW
door eenheidstaak F2103 Een extract nemen uit signaletiek BTW voor de gegevens van
hergroepering van personen.

2.3.4

F2404 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT LEVERANCIER-KLANTEN GEGEVENS UIT DE
LISTING KLANTEN

Bestaansreden
Transformeren van de leverancier-klanten gegevens, geëxtraheerd uit de listing klanten door
eenheidstaak F2104 Een extract nemen uit de klanten listing voor de gegevens over de relatie
leveranciers-klant

2.3.5

F2405 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FISCALE KLANTGEGEVENS UIT HET ORIO
BESTAND

Bestaansreden
Transformeren van de fiscale klantgegevens, geëxtraheerd uit het Orio bestand door eenheidstaak
F2105 Een extract nemen uit het Orio bestand voor de fiscale klant gegevens
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2.3.6

F2406 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT HET NP-PP
BESTAND

Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit het NP-PP bestand door eenheidstaak
F2106 Een extract nemen uit het NP-PP bestand voor persoon gegevens.

2.3.7

F2407 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET
NP-PP BESTAND
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit het NP-PP bestand door
eenheidstaak F2107 Een extract nemen uit het NP-PP bestand voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.8

F2408 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT HET NP-PP-AJ
BESTAND

Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit het NP-PP-AJ bestand door eenheidstaak
F2108 Een extract nemen uit het NP-PP-AJ bestand voor persoon gegevens.

2.3.9

F2409 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET
NP-PP-AJ BESTAND
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit het NP-PP-AJ bestand door
eenheidstaak F2109 Een extract nemen uit het NP-PP-AJ bestand voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.10 F2410 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FISCALE KLANT GEGEVENS UIT HET NPPP-AJ BESTAND
Bestaansreden
Transformeren van de fiscale klantgegevens, geëxtraheerd uit het NP-PP-AJ bestand door
eenheidstaak F2110 Een extract nemen uit het NP-PP-AJ bestand voor fiscale klant gegevens.

2.3.11 F2411 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT DE KLASSE
AUTHORIZATION
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de klasse Authorization door eenheidstaak
F2111 Een extract nemen uit de klasse Authorization voor persoon gegevens.

2.3.12 F2412 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT DE KLASSE
COMPANY
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de klasse Company door eenheidstaak
F2112 Een extract nemen uit de klasse Company voor persoon gegevens.
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2.3.13 F2413 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT DE KLASSE
ECONOMICOPERATOR
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de klasse EconomicOperator door
eenheidstaak F2113 Een extract nemen uit de klasse EconomicOperator voor persoon gegevens.

2.3.14 F2414 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT DE KLASSEN
MANDATE EN MANDATEAUTHORIS
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de klassen Mandate en MandateAuthoris
door eenheidstaak F2114 Een extract nemen uit de klassen Mandate en MandateAuthoris voor
persoon gegevens.

2.3.15 F2415 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT DE
KLASSE NATURALPERSON
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit de klasse NaturalPerson door
eenheidstaak F2115 Een extract nemen uit de klasse NaturalPerson voor natuurlijke persoon
gegevens.

2.3.16 F2416 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FISCALE KLANT GEGEVENS UIT DE KLASSE
DA PAPERLESS
Bestaansreden
Transformeren van de fiscale klantgegevens, geëxtraheerd uit de klasse DA Paperless door
eenheidstaak F2116 Een extract nemen uit de klassen DA Paperless voor fiscale klant gegevens.

2.3.17 F2417 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT DE KBO
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de KBO door eenheidstaak F2117 Een
extract nemen uit de KBO voor persoon gegevens.

2.3.18 F2418 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT DE
KBO
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit de KBO door eenheidstaak
F2118 Een extract nemen uit de KBO voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.19 F2419 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT RECHTSPEROON GEGEVENS UIT DE KBO
Bestaansreden
Transformeren van de rechtspersoon gegevens, geëxtraheerd uit de KBO door eenheidstaak F2119
Een extract nemen uit de KBO voor rechtspersoon gegevens.
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2.3.20 F2420 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS VAN DE
GEMEENTEN

Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd van de gemeenten door
eenheidstaak F2120 Een extract nemen uit PATRIS voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.21 F2421 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT INFO BASE
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit Info Base door eenheidstaak F2121 Een
extract nemen uit Info Base voor persoon gegevens.

2.3.22 F2422 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VAN GEGEVENS OVER HERGROEPERING VAN
PERSONEN UIT INFO BASE
Bestaansreden
Transformeren van de gegevens van de hergroepering van personen, geëxtraheerd uit Info Base door
eenheidstaak F2122 Een extract nemen uit Info Base voor de gegevens van hergroepering van
personen

2.3.23 F2423 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT LATG
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit LATG door eenheidstaak F2123 Een
extract nemen uit LATG voor persoon gegevens.

2.3.24 F2424 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT RECHTSPERSOON GEGEVENS UIT HET
STAATSBLAD
Bestaansreden
Transformeren van de rechtspersoon gegevens, geëxtraheerd uit het Staatsblad door eenheidstaak
F2124 Een extract nemen uit het Staatsblad voor rechtspersoon gegevens.

2.3.25 F2425 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT DE RSZ
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de RSZ door eenheidstaak F2125 Een
extract nemen uit de RSZ voor persoon gegevens.

2.3.26 F2426 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT HET BISREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Bisregister door eenheidstaak F2126
Een extract nemen uit het Bisregister voor persoon gegevens.
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2.3.27 F2427 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET
BISREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Bisregister door
eenheidstaak F2127 Een extract nemen uit het Bisregister voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.28 F2430 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT HET
WACHTREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Wachtregister door eenheidstaak F2130
Een extract nemen uit het Wachtregister voor persoon gegevens.

2.3.29 F2431 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET
WACHTREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Wachtregister door
eenheidstaak F2131 Een extract nemen uit het Wachtregister voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.30 F2434 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT HET
VREEMDELINGENREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Vreemdelingenregister door
eenheidstaak F2134 Een extract nemen uit het Vreemdelingenregister voor persoon gegevens.

2.3.31 F2435 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET
VREEMDELINGENREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Vreemdelingenregister door
eenheidstaak F2135 Een extract nemen uit het Vreemdelingenregister voor natuurlijke persoon
gegevens.

2.3.32 F2438 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT HET
RIJKSREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens, geëxtraheerd uit de Nationale Register door eenheidstaak
F2138 Een extract nemen uit het Rijksregister voor persoon gegevens.

2.3.33 F2439 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET
RIJKSREGISTER
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit het Rijksregister door
eenheidstaak F2139 Een extract nemen uit het Rijksregister voor natuurlijke persoon gegevens
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2.3.34 F2440 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT DE
NOTARIËLE STUDIES
Bestaansreden
Transformeren van de natuurlijke persoon gegevens, geëxtraheerd uit de Notariële Studies door
eenheidstaak F2140 Een extract nemen uit de Notariële Studies voor natuurlijke persoon gegevens.

2.3.35 F2441 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT PERSOON GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de persoon gegevens , geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde bron door
eenheidstaak F2141 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor persoon gegevens.

2.3.36 F2442 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT RECHTSPERSOON GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de rechtspersoon gegevens, geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde bron door
eenheidstaak F2142 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor rechtspersoon
gegevens.

2.3.37 F2443 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEGEVENS OVER HERGROEPERING VAN
PERSONEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de gegevens over de hergroepering van personen, geëxtraheerd uit een niet
geïdentificeerde bron door eenheidstaak F2143 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron
voor de gegevens van hergroepering van personen

2.3.38 F2444 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FISCALE KLANT GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de fiscale klant gegevens, geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde bron door
eenheidstaak F2144 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor fiscale klant gegevens.

2.3.39 F24J1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT BESCHRIJVENDE EXTERNE GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de externe beschrijvende gegevens, geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde
bron
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2.4 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE
VERWERPINGEN

2.4.1

F2301 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN PERSOON GEGEVENS AFKOMSTIG UIT
BTW
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de signaletieke gegevens, geëxtraheerd uit het BTW-systeem maar
verworpen na validatie door het datawarehouse.

2.4.2

F2311 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN PERSOON GEGEVENS AFKOMSTIG UIT
DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de beschrijvende (rechts- of natuurlijke) persoon gegevens, geëxtraheerd uit
het systeem Paperless Douane en Accijnzen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

2.5 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET CORRECTIERAPPORT
2.5.1

F2501 CORRECTIERAPPORT VAN PERSOON GEGEVENS AFKOMSTIG UIT BTW
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het BTW-systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer van
het datawarehouse betreffende de persoon gegevens.

2.5.2

F2511 CORRECTIERAPPORT VAN PERSOON GEGEVENS AFKOMSTIG UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het systeem Paperless Douane en Accijnzen van de fouten en correcties
uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de persoon gegevens.

2.6 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET LADEN
2.6.1

F2601 HET LADEN VAN DE PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon:
o

A0101 Persoon

o

A0102 Externe identificatie

o

A0103 Contact via de post

o

A0104 Gebruikt contact

o

A0105 Adres in België

o

A0106 Adres in het buitenland

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0112 Contact

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2401 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit signaletiek BTW
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o

F2406 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit het NP-PP bestand

o

F2413 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit de klasse
EconomicOperator

o

F2418 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit de KBO

o

F2426 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit het Bisregister

o

F2430 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit het Wachtregister

o

F2434 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit het Vreemdelingenregister

o

F2438 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit het Rijksregister

Frequentie van het laden
Maandelijks

2.6.2

F2602 HET LADEN VAN RECHTSPERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A03 Rechtspersoon:
o

A0301 Rechtspersoon

o

A0302 Rechtspersoon van privaat recht

o

A0303 Rechtspersoon van publiek recht

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2402 Het transformeren van het extract rechtspersoon gegevens uit signaletiek BTW

o

F2419 Het transformeren van het extract rechtsperoon gegevens uit de KBO

o

F2424 Het transformeren van het extract rechtspersoon gegevens uit

Frequentie van het laden
Maandelijks

2.6.3

F2603 HET LADEN VAN GEGEVENS OVER HERGREOPERING VAN PERSONEN UIT SIGNALETIEK
BTW
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A04 Hergroepering van personen:
o

A0403 Vereniging

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2403 Het transformeren van het extract voor de gegevens van hergroepering van
personen uit signaletiek BTW

Frequentie van het laden
Jaarlijks
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2.6.4

F2604 HET LADEN VAN DE GEGEVENS OVER DE RELATIE LEVERANCIERS-KLANTEN UIT DE
LISTING KLANTEN
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A07 Relatie Leveranciers-Klanten :
o

A0701 Lijst Leverancier-klanten

o

A0702 Relatie Leverancier-klanten

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2404 Het transformeren van het extract leverancier-klanten gegevens uit de listing
klanten

Frequentie van het laden
Jaarlijks

2.6.5

F2605 HET LADEN VAN FISCALE KLANT GEGEVENS UIT HET ORIO BESTAND
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A06 Fiscale klant :
o

A0602 Sanctie

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2405 Het transformeren van het extract fiscale klantgegevens uit het Orio bestand

Frequentie van het laden
Maandelijks

2.6.6

F2607 HET LADEN VAN NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0201 Natuurlijke persoon

o

A0203 Burgerlijke staat

o

A0206 Familiale vereniging

o

A0207 Rol vereniging

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2407 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit het NP-PP
bestand

o

F2415 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit de klasse

o

F2427 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit het Bisregister

o

F2431 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit het
Wachtregister

o

F2435 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit het
Vreemdelingenregister
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o

F2439 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit het
Rijksregister

Frequentie van het laden
Maandelijks

2.6.7

F2608 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT HET NP-PP-AJ BESTAND
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon :
o

A0102 Externe identificatie

o

A0108 Activiteitsdomein

o

A0109 Contract

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2408 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit het NP-PP-AJ bestand

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.8

F2609 HET LADEN VAN NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT HET NP-PP-AJ BESTAND
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0202 Bedrijf natuurlijke persoon

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2409 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit het NP-PP-AJ
bestand

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.9

F2610 HET LADEN VAN FISCALE KLANTGEGEVENS UIT HET NP-PP-AJ BESTAND
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A06 Fiscale klant :
o

A0601 Fiscale autorisatie

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2410 Het transformeren van het extract fiscale klant gegevens uit het NP-PP-AJ bestand

Frequentie van laden
Maandelijks
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2.6.10 F2611 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT DE KLASSE AUTHORIZATION
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon :
o

A0109 Contract

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2411 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit de klasse Authorization

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.11 F2612 HET LADEN VAN PERSOONGEGEVENS UIT DE KLASSE COMPANY
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A01 Persoon :
o

A0102 Externe identificatie

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2412 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit de klasse Company

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.12 F2614 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT DE KLASSEN MANDATE EN
MANDATEAUTHORIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A01 Persoon :
o

A0109 Contract

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2414 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit de klassen Mandate en
MandateAuthoris

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.13 F2616 HET LADEN VAN FISCALE KLANTGEGEVENS UIT DA PAPERLESS L3
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A06 Fiscale klant:
o

A0601 Fiscale autorisatie

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2416 Het transformeren van het extract fiscale klant gegevens uit de klasse DA
Paperless
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Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.14 F2618 HET LADEN VAN NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT DE KBO
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0202 Bedrijf natuurlijke persoon

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2418 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens uit de KBO

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.15 F2620 HET LADEN VAN NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS VAN DE GEMEENTEN
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0204 Contract

o

A0205 Huwelijkscontract

o

A0208 Rol contract

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2420 Het transformeren van het extract natuurlijke persoon gegevens van de gemeenten

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.16 F2621 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT INFO BASE
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A01 Persoon :
o

A0109 Contract

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2421 Het Transformeren van het extract persoon gegevens uit Info Base

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.17 F2622 HET LADEN VAN GEGEVENS OVER HERGROEPERING VAN PERSONEN UIT INFO BASE
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A04 Hergroepering van personen :
o

A0401 Groep van ondernemingen
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o

A0402 Interveniënt groep van ondernemingen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2422 Het transformeren van het extract van gegevens over hergroepering van personen
uit Info Base

Frequentie van laden
Jaarlijks

2.6.18 F2623 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT LATG
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A01 Persoon :
o

A0108 Activiteitsdomein

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2423 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit LATG

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.19 F2625 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT DE RSZ
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon:
o

A0102 Externe identification

o

A0109 Contract

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2425 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit de RSZ

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.20 F2640 HET LADEN VAN NATUURLIJKE PERSOON GEGEVENS UIT NOTARIËLE STUDIES
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A02 Natuurlijke Persoon :
o

A0204 Contract

o

A0205 Huwelijkscontract

o

A0208 Rol contract

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2140 Een extract nemen uit de Notariële Studies voor natuurlijke persoon gegevens

Frequentie van laden
Maandelijks
Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 36 van 148

2.6.21 F2641 HET LADEN VAN PERSOON GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A01 Persoon:
o

A0111 werkgever

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2441 Het transformeren van het extract persoon gegevens uit een niet geïdentificeerde
bron

Frequentie van laden
Trimestriëel

2.6.22 F2642 HET LADEN VAN RECHTSPERSOON GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A03 Rechtspersoon:
o

A0308 Entiteit controle en bijstand

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2442 Het transformeren van het extract rechtspersoon gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.23 F2643 HET LADEN VAN GEGEVENS OVER HERGREOPERSING VAN PERSONEN UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A04 Hergroepering van personen:
o

A0404 Interveniënt vereniging

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2443 Het transformeren van het extract gegevens over hergroepering van personen uit
een niet geïdentificeerde bron

Frequentie van laden
Jaarlijks

2.6.24 F2644 HET LADEN VAN FISCALE KLANT GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet A06 Fiscale klant :
o

A0603 Certificatie

Het opvullen van deze klasse gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
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o

F2444 Het transformeren van het extract fiscale klant gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van laden
Maandelijks

2.6.25 F26J1 HET LADEN VAN EXTERNE BESCHRIJVENDE GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A08 Externe beschrijvingen :
o

A0801 Externe bron

o

A0802 Gegeven externe bron

o

A0803 Waarde uit externe bron

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F24J1 Het transformeren van het extract beschrijvende externe gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van laden
Maandelijks
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3. ETL SUBJECT B PATRIMONIUM
Omschrijving
Het document geeft de lijst weer van de eenheidstaken extractie , transformatie en laden voor
de gegevens van het subject B Patrimonium in het datawarehouse voor risicoanalyse.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Ter validatie

DJA

13/05/2004

1.1

Integratie van diagrammen en
andere E.T. (F22*, F23*, F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Versie ter validatie.

PBE

08/06/2004

1.3

Aanpassingen na vergadering
Bernabé/Denef du 15/6/2004

PBE

15/06/2004

3.1 BESCHRIJVING VAN EENHEIDSTAKEN VAN DE EXTRACTIE
3.1.1

F2145 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA PAPERLESS VOOR IMMATERIËLE ROEREND GOED
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit DA Paperless gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B04
Immaterieel roerend goed :
o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / Fiscale schuld

o

B0401 Immaterieel roerend goed

Bron
DA Paperless

3.1.2

F2146 EEN EXTRACT NEMEN UIT BANKEN EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN VOOR
IMMATERIËLE ROEREND GOED GEGEVENS

Bestaansreden
Uit banken en verzekeringsmaatschappijen gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet B04 Immaterieel roerend goed:
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0405 Verzekering

Bron
Banken en verzekeringsmaatschappijen: externe bron
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Opmerking
Blijkbaar is PATRIS een veel completere bron voor deze gegevens.

3.1.3

F2147 EEN EXTRACT NEMEN UIT BNB VOOR IMMATERIËLE ROEREND GOED GEGEVENS
Bestaansreden
Uit BNB gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B04 Immaterieel
roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0406 Voorschot

Bron
BNB : externe bron

3.1.4

F2148 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET STAATSBLAD VOOR IMMATERIËLE ROEREND GOED
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het Staatsblad gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B04
Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0404 Financiële risicoproducten

o

B0410 Oppositie op effecten

Bron
Het Staatsblad : externe bron

3.1.5

F2149 EEN EXTRACT NEMEN UIT ALLE DEPOTHOUDERS VOOR IMMATERIËLE ROEREND GOED
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit alle depothouders gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B04
Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0403 Rekeningen

o

B0407 Geblokkeerde fondsen

Bron
Belgische banken, wisselagentschappen, notariële studies,... : externe bronnen
Opmerking
Blijkbaar is PATRIS een veel completere bron voor deze gegevens.

3.1.6

F2150 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR GOED GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B01 Goed :
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o

B0101 Goed

o

B0102 Roerend goed

o

B0103 Houder van rechten

o

B0104 Historiek van houders van rechten

o

B0105 Historiek van valorisaties van een goed

o

B0106 Samenstelling van een goed

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR HET PATRIMONIUM

3.1.7

F2151 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR ONROEREND GOED GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B02 Onroerend
goed :
o

B0201 Onroerend goed

o

B0203 Dienstbaarheid

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR HET PATRIMONIUM

3.1.8

F2152 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR MATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B03 Materieel
roerend goed :
o

B0301 Materieel roerend goed

o

B0302 Voertuig

o

B0303 Boot / vaartuig

o

B0304 Vliegtuig / luchtvaartuig

o

B0305 Geregistreerd roerend goed

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR HET PATRIMONIUM
DIV voor de voertuigen
SPF Communicatie voor de vliegtuigen en luchtvaartuigen

3.1.9

F2153 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B04
Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering/ Schuld

o

B0403 Rekeningen
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o

B0405 Verzekering

o

B0407 Geblokkeerde fondsen

o

B0408 Patent

o

B0409 Auteursrecht

o

B0411 Niet-fiscale schuldvordering / Niet-fiscale schuld

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR HET PATRIMONIUM
Directe bijdragen voor wat betreft de aspecten "Auteursrecht" en "Patent"

3.1.10 F2154 HET NEMEN VAN EEN EXTRACT UIT PATRIS VOOR MUTATIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het facet B05 Mutatie:
o

B0501 Mutatie

o

B0502 Feitelijkheden

o

B0503 Onderhandse akte

o

B0504 Authentieke akte

o

B0505 Transcriptie

o

B0506 Hypothecaire inschrijving

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR HET PATRIMONIUM

3.1.11 F2155 HET NEMEN VAN EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_A80 B-AUT VOOR IMMATERIEEL
ROEREND GOED GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_A80 B-Aut gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

Bron
TBT_AI_05_A80 B-AUT

3.1.12 F2156 HET NEMEN VAN EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_A80 B-AUT VOOR MUTATIE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_A80 B-Aut gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen
van het facet B05 Mutatie :
o

B0507 Beslaglegging / bevel

o

B0508 Vrijgave
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Bron
TBT_AI_05_A80 B-AUT

3.1.13 F2157 HET NEMEN VAN EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_BV VOOR IMMATERIEEL ROEREND
GOED GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_BV gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

Bron
TBT_AI_05_BV

3.1.14 F2158 HET NEMEN VAN EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_BV VOOR MUTATIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_ Aut gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet B05 Mutatie :
o

B0507 Beslaglegging / bevel

o

B0508 Vrijgave

Bron
TBT_AI_05_BV

3.1.15 F2159 HET NEMEN VAN EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_ICPC VOOR IMMATERIEEL
ROEREND GOED GEGEVENS

Bestaansreden
Door gegevens uit het bestand TBT_AI_05_ICPC Aut te halen, kunnen volgende klassen van het
facet B04 Immaterieel roerend goed aangemaakt worden:
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

Bron
TBT_AI_05_ICPC

3.1.16 F2160 EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_ICPC NEMEN VOOR MUTATIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_ Aut gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet B05 Mutatie :
o

B0507 Beslaglegging / bevel

o

B0508 Vrijgave
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Bron
TBT_AI_05_ICPC

3.1.17 F2161 EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_RCIV NEMEN VOOR IMMATERIEEL ROEREND GOED
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_ RCIV gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van
het facet A01 Persoon :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

Bron
TBT_AI_05_RCIV

3.1.18 F2162 EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_RCIV NEMEN VOOR MUTATIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_ RCIV gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van
het facet B05 Mutatie :
o

B0507 Beslaglegging / bevel

o

B0508 Vrijgave

Bron
TBT_AI_05_RCIV

3.1.19 F2163 EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_VB NEMEN VOOR IMMATERIEEL ROEREND GOED
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_ VB gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

Bron
TBT_AI_05_VB

3.1.20 F2164 EEN EXTRACT UIT TBT_AI_05_VB NEMEN VOOR MUTATIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_05_ VB gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet B05 Mutatie :
o

B0507 Beslaglegging / bevel

o

B0508 Vrijgave

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 44 van 148

Bron
TBT_AI_05_VB

3.1.21 F2165 EEN EXTRACT UIT TBT_AI_50_CIV NEMEN VOOR IMMATERIEEL ROEREND GOED
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit het bestand TBT_AI_50_CIV gegevens halen, die toelaten volgende klassen op te vullen van het
facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0403 Rekeningen

Bron
TBT_AI_50_CIV

3.1.22 F2166 EEN EXTRACT UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON NEMEN VOOR ONROEREND
GOED GEGEVENS

Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerd bestand gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet B02 Onroerend goed :
o

B0202 Urbanisme

Bron
Niet geïdentificeerde bron

3.2 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE IDENTIFICATIE
3.2.1

F222A AUTOMATISCHE IDENTIFICATIE VAN EEN GOED
Laat toe om gegevens, die verwijzen naar één en hetzelfde goed (materieel of immaterieel) maar die
afkomstig zijn uit verschillende bronnen, op automatische wijze met elkaar te verbinden.
Laat toe om een identificerende sleutel, eigen aan het datawarehouse, toe te kennen aan een onbekend
goed.
De input voor het identificatie bestand is dezelfde voor elke extractie, zelfs indien niet altijd alle
elementen gekend zijn in de bron. De parametrisatie van de identificatie verwerking bepaalt welk
element wordt gebruikt en welke vergelijkingsregel kan gebruikt worden.

3.2.2

F222M MANUELE IDENTIFICATIE VAN EEN GOED
Laat toe om gegevens, die verwijzen naar één en hetzelfde goed maar die afkomstig zijn uit
verschillende bronnen, op manuele wijze met elkaar te verbinden wanneer de geautomatiseerde
verwerking "twijfels heeft" met betrekking tot de identificatie van het goed.

3.3 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE TRANSFORMATIE
3.3.1

F2445 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit DA Paperless door de
eenheidstaak F2145 Een extract nemen uit DA Paperless voor immateriële roerend goed , zodat ze
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vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2645 Het laden van
immaterieel roerend goed gegevens uit DA Paperless

3.3.2

F2446 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT BANKEN EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit banken en
verzekeringsmaatschappijen door de eenheidstaakF2146 Een extract nemen uit banken en
Verzekeringsmaatschappijen voor immateriële roerend goed gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2646 Het laden van immaterieel roerend goed
gegevens uit banken en verzekeringsmaatschappijen

3.3.3

F2447 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT OVER IMMATERIEEL ROEREND GOED
GEGEVENS UIT BNB
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit BNB door de
eenheidstaakF2147 Een extract nemen uit BNB voor immateriële roerend goed gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2647 Het laden van
immaterieel roerend goed gegevens uit BNB

3.3.4

F2448 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT HET STAATSBLAD
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit het Staatsblad door de
eenheidstaak F2148 Een extract nemen uit het Staatsblad voor immateriële roerend goed gegevens ,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2648 Het laden van
immaterieel roerend goed gegevens uit het Staatsblad

3.3.5

F2449 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT ALLE DEPOTHOUDERS
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit alle depothouders door
de eenheidstaak F2149 Een extract nemen uit alle depothouders voor immateriële roerend goed
gegevens , zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2649 Het
laden van immaterieel roerend goed gegevens uit alle depothouders

3.3.6

F2450 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GOED GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de goed gegevens, geëxtraheerd uit DA Paperless door de eenheidstaak F2150
Een extract nemen uit PATRIS voor goed gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen
worden door de eenheidstaak F2650 Het laden van goed gegevens uit PATRIS

3.3.7

F2451 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT ONROEREND GOED GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de onroerend goed gegevens, geëxtraheerd uit Patris door de eenheidstaak F2151
Een extract nemen uit PATRIS voor onroerend goed gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
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kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2651 Het laden van onroerend goed gegevens uit
PATRIS

3.3.8

F2452 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT
PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de materieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit DA Paperless door de
eenheidstaak F2152 Een extract nemen uit PATRIS voor materieel roerend goed gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2652 Het laden van materieel
roerend goed gegevens uit PATRIS

3.3.9

F2453 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit Patris door de
eenheidstaak F2153 Een extract nemen uit PATRIS voor immaterieel roerend goed gegevens, zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2653 Het laden van
immaterieel roerend goed gegevens uit PATRIS

3.3.10 F2454 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MUTATIE GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de mutatie gegevens, geëxtraheerd uit Patris door de eenheidstaak F2154 Het
nemen van een extract uit PATRIS voor mutatie gegevens , zodat ze vervolgens in het DWH kunnen
geladen worden door de eenheidstaak F2654 Het laden van mutatie gegevens uit PATRIS

3.3.11 F2455 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT TBT_AI_05_A80 B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_A80 BAUT door de eenheidstaak F2155 Het nemen van een extract uit TBT_AI_05_A80 B-Aut voor
Immaterieel roerend goed, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F2655 Het laden van immaterieel roerend goed gegevens uit TBT_AI_05

3.3.12 F2456 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MUTATIE GEGEVENS UIT TBT_AI_05_A80
B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de mutatie gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_A80 B-AUT door de
eenheidstaak F2156 Het nemen van een extract uit TBT_AI_05_A80 B-Aut voor mutatie gegevens ,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2656 Het laden van
mutatie gegevens uit TBT_AI_05

3.3.13 F2457 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT TBT_AI_05_BV
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_BV door de
eenheidstaak F2157 Het nemen van een extract uit TBT_AI_05_BV voor immaterieel roerend goed
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gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2655 Het
laden van immaterieel roerend goed gegevens uit TBT_AI_05

3.3.14 F2458 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MUTATIE GEGEVENS UIT TBT_AI_05_BV
Bestaansreden
Transformeren van de mutatie gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_BV door de eenheidstaak
F2158 Het nemen van een extract uit TBT_AI_05_BV voor mutatie gegevens, zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2656 Het laden van mutatie gegevens uit
TBT_AI_05

3.3.15 F2459 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT TBT_AI_05_ICPC
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_ICPC door
de eenheidstaakF2159 Het nemen van een extract uit TBT_AI_05_ICPC voor immaterieel roerend
goed gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2655
Het laden van immaterieel roerend goed gegevens uit TBT_AI_05

3.3.16 F2460 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MUTATIE GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_ICPC
Bestaansreden
Transformeren van de mutatie gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_ICPC door de eenheidstaak
F2160 Een extract uit TBT_AI_05_ICPC nemen voor mutatie gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2656 Het laden van mutatie gegevens uit
TBT_AI_05

3.3.17 F2461 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT TBT_AI_05_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_RCIV door
de eenheidstaak F2161 Een extract uit TBT_AI_05_RCIV nemen voor immaterieel roerend goed
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2655 Het
laden van immaterieel roerend goed gegevens uit TBT_AI_05

3.3.18 F2462 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MUTATIE GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de mutatie gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_RCIV door de eenheidstaak
F2162 Een extract uit TBT_AI_05_RCIV nemen voor mutatie gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2656 Het laden van mutatie gegevens uit
TBT_AI_05

3.3.19 F2463 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT TBT_AI_05_VB
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_VB door de
eenheidstaakF2163 Een extract uit TBT_AI_05_VB nemen voor immaterieel roerend goed gegevens,
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zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2655 Het laden van
immaterieel roerend goed gegevens uit TBT_AI_05

3.3.20 F2464 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MUTATIE GEGEVENS UIT TBT_AI_05_VB
Bestaansreden
Transformeren van de mutatie gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_VB door de eenheidstaak
F2164 Een extract uit TBT_AI_05_VB nemen voor mutatie gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2656 Het laden van mutatie gegevens uit
TBT_AI_05

3.3.21 F2465 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS
UIT TBT_AI_50_CIV
Bestaansreden
Transformeren van de immaterieel roerend goed gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_CIV door
de eenheidstaak F2165 Een extract uit TBT_AI_50_CIV nemen voor immaterieel roerend goed
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2665 Het
laden van immaterieel roerend goed gegevens uit TBT_AI_50_CIV

3.3.22 F2466 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT ONROEREND GOED GEGEVENS UIT EEN
NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de onroerend goed gegevens, geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde bron door
de eenheidstaak F2166 Een extract uit een niet geïdentificeerde bron nemen voor onroerend goed,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2666 Het laden van
onroerend goed gegevens uit een niet geïdentificeerde bron

3.3.23 F24J2 HET TRANSFORMEREN VAN EXTERNE BESCHRIJVENDE GEGEVENS UIT EXTERNE
BRONNEN

Bestaansreden
Transformeren van de externe beschrijvende gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen
geladen worden door de eenheidstaak F26J2 Het laden van externe beschrijvende gegevens uit een
niet geïdentificeerde bron

3.4 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE
VERWERPINGEN

3.4.1

F2345 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN SCHULD GEGEVENS AFKOMSTIG UIT
DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende schuldvordering en schuld, geëxtraheerd uit het
Paperless systeem van Douane en Accijnzen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

3.4.2

F2350 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN GEGEVENS AFKOMSTIG UIT PATRIS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende het patrimonium, geëxtraheerd uit het PATRIS
systeem maar verworpen na validatie door het datawarehouse.
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3.5 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET CORRECTIERAPPORT
3.5.1

F2545 CORRECTIERAPPORT VAN SCHULD GEGEVENS UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het Paperless systeem van Douane en Accijnzen van de fouten en correcties
uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de schuldvordering en schuld
gegevens.

3.5.2

F2550 CORRECTIERAPPORT VAN GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het PATRIS systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer
van het datawarehouse betreffende de patrimoniale documentatie.

3.6 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAAK VAN HET LADEN
3.6.1

F2645 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 immaterieel roerend goed:
o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

o

B0401 Immaterieel roerend goed

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2445 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit DA
Paperless

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.2

F2646 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT BANKEN EN
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 Immaterieel lichamelijk goed:
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0405 Verzekering

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie :
o

F2446 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit banken
en verzekeringsmaatschappijen

Frequentie van het laden
Maandelijks
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3.6.3

F2647 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT BNB
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0406 Voorschot

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2447 Het transformeren van het extract over immaterieel roerend goed gegevens uit
BNB

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.4

F2648 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT HET STAATSBLAD
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0404 Financiële risicoproducten

o

B0410 Oppositie op effecten

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2448 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit het
Staatsblad

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.5

F2649 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT ALLE DEPOTHOUDERS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0403 Rekeningen

o

B0407 Geblokkeerde fondsen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2449 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit alle
depothouders

Frequentie van het laden
Maandelijks
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3.6.6

F2650 HET LADEN VAN GOED GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B01 Goed :
o

B0101 Goed

o

B0102 Roerend goed

o

B0103 Houder van rechten

o

B0104 Historiek van houders van rechten

o

B0105 Historiek van valorisaties van een goed

o

B0106 Samenstelling van het goed

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2450 Het transformeren van het extract goed gegevens uit PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.7

F2651 HET LADEN VAN ONROEREND GOED GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B02 Onroerend goed:
o

B0201 Onroerend goed

o

B0203 Dienstbaarheid

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2451 Het transformeren van het extract onroerend goed gegevens uit PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.8

F2652 HET LADEN VAN MATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B03 Materieel roerend goed :
o

B0301 Materieel roerend goed

o

B0302 Voertuig

o

B0303 Boot / vaartuig

o

B0304 Vliegtuig / luchtvaartuig

o

B0305 Geregistreerd roerend goed

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2452 Het transformeren van het extract materieel roerend goed gegevens uit PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks
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3.6.9

F2653 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 Immaterieel roerend goed:
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0405 Verzekering

o

B0408 Patent

o

B0409 Auteursrecht

o

B0411 Niet-fiscale schuldvordering / niet-fiscale schuld

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2453 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.10 F2654 HET LADEN VAN MUTATIE GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B05 Mutatie:
o

B0501 Mutatie

o

B0502 Feitelijkheden

o

B0503 Onderhandse akte

o

B0504 Authentieke akte

o

B0505 Transcriptie

o

B0506 Hypothecaire inschrijving

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2454 Het transformeren van het extract mutatie gegevens uit PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.11 F2655 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT TBT_AI_05
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B04 Immaterieel roerend goed:
o

B0401 Immaterieel roerend goed

o

B0402 Schuldvordering / schuld

o

B0412 Fiscale schuldvordering / fiscale schuld

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformaties:
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o

F2455 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit
TBT_AI_05_A80 B-Aut

o

F2457 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit
TBT_AI_05_BV

o

F2459 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit
TBT_AI_05_ICPC

o

F2461 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit
TBT_AI_05_RCIV

o

F2463 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit
TBT_AI_05_VB

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.12 F2656 HET LADEN VAN MUTATIE GEGEVENS UIT TBT_AI_05
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B05 Mutatie :
o

B0507 Beslaglegging / Bevel

o

B0508 Vrijgave

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F2456 Het transformeren van het extract mutatie gegevens uit TBT_AI_05_A80 B-Aut

o

F2458 Het transformeren van het extract mutatie gegevens uit TBT_AI_05_BV

o

F2460 Het transformeren van het extract mutatie gegevens uit TBT_AI_05_ICPC

o

F2462 Het transformeren van het extract mutatie gegevens uit TBT_AI_05_RCIV

o

F2464 Het transformeren van het extract mutatie gegevens uit TBT_AI_05_VB

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.13 F2665 HET LADEN VAN IMMATERIEEL ROEREND GOED GEGEVENS UIT TBT_AI_50_CIV
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet B04 Immaterieel roerend goed :
o

B0403 Rekeningen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2465 Het transformeren van het extract immaterieel roerend goed gegevens uit
TBT_AI_50_CIV

Frequentie van het laden
Maandelijks
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3.6.14 F2666 HET LADEN VAN ONROEREND GOED GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE
BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet B02 Onroerend goed :
o

B0202 Urbanisnme

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2466 Het transformeren van het extract onroerend goed gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks

3.6.15 F26J2 HET LADEN VAN EXTERNE BESCHRIJVENDE GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet B06 Externe omschrijving:
o

B0601 Externe omschrijving

o

B0602 Lijst van beschrijvende elementen

o

B0603 Historiek van de waarden

o

B0604 Code 62 termen

o

B0605 Type van het goed

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24J2 Het transformeren van externe beschrijvende gegevens uit externe bronnen

Frequentie van het laden
Maandelijks
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4. ETL SUBJECT C ASPECT AANGIFTE
Omschrijving
Het document geeft de lijst weer van de eenheidstaken extractie , transformatie en laden voor
de gegevens van het subject C Aspect Aangifte in het datawarehouse voor risicoanalyse.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Ter validatie

DJA

13/05/2004

1.1

Toevoegen van diagrammen en
andere eenheidstaken (F22*, F23*,
F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Versie ter validatie

PBE

08/06/2004

1.3

Aanpassing na vergadering
Bernabé/Denef van 15/07/2004

PBE

15/06/2004

4.1 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE EXTRACTIE
4.1.1

F2167 EEN EXTRACT NEMEN UIT BELCOTAX VOOR DE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit Belcotax gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C01
Inkomensbelasting :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
CDDB-VI/6 BELCOTAX : Belcotax database. Jaarlijkse inzameling van loonfiches 281 en
loonopgaven 325.

4.1.2

F2168 EEN EXTRACT NEMEN UIT BETAX VOOR DE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit Belcotax gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C01
Inkomensbelasting :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
CDDB-VI/2 BETAX : geregistreerde aangiften en gegevensborderellen personenbelasting voor
inkohiering
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4.1.3

F2169 EEN EXTRACT NEMEN UIT HET BESTAND BTW
REKENING COURANT GEGEVENS

REKENING COURANT VOOR DE BTW

Bestaansreden
Uit het bestand BTW Rekening courant gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen
van het facet C12 BTW Rekening Courant :
o

C1201 BTW Rekening Courant

o

C1202 Transactie

Bron
BTWTVA VI/8 – BTW Rekening courant

4.1.4

F2170 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE AANGIFTEN BO VOOR BELASTING OVER DE
TOEGEVOEGDE WAARDE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit aangiften Back-Office gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
C02 Belasting over toegevoegde waarde :
o

C0201 Type aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0202 Element aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0203 Aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0204 Waarde belasting over toegevoegde waarde

Bron
BTWTVA VI/8 – AANGIFTEN BACK-OFFICE : bevat gegevens over periodieke aangiften aan de
BTW

4.1.5

F2171 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE AANGIFTE VOOR DE AANGIFTE DA GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de klasse Aangifte van DA Paperless gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te
vullen van het facet C05 Aangifte Douane en Accijnzen :
o

C0501 Type Aangifte Douane en Accijnzen

o

C0502 Element Aangifte Douane en Accijnzen

o

C0503 Aangifte Douane en Accijnzen

o

C0504 Waarde Douane en Accijnzen

o

C0505 Betrokkene aangifte Douane en Accijnzen

Bron
DA PAPERLESS Oplevering 1 : Aangifte

4.1.6

F2172 EEN EXTRACT NEMEN UIT BNB VOOR DE GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit BNB gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11 Gekend
inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave
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o

C1102 Betrokkene

Bron
BNB : Externe bron

4.1.7

F2173 EEN EXTRACT NEMEN UIT INFO BASE VOOR DE GEKEND INKOMEN EN UITGAVE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit Info Base gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11 Gekend
inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
INFO BASE : externe bron

4.1.8

F2174 EEN EXTRACT NEMEN UIT LATG VOOR DE GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit LATG gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11 Gekend
inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
LATG : externe bron

4.1.9

F2175 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE MUTUALITEITEN VOOR DE GEKEND INKOMEN EN
UITGAVE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de mutualiteiten gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11
Gekend inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
Mutualiteiten : Externe bron

4.1.10 F2176 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN VOOR DE GEKEND
INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de Rijksdienst voor pensioenen gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet C11 Gekend inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene
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Bron
Rijksdienst voor pensioenen: externe bron

4.1.11 F2177 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE RVA VOOR DE GEKEND INKOMEN EN UITGAVE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de RVA gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11 Gekend
inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
RVA : externe bron

4.1.12 F2178 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE RSZ VOOR DE GEKEND INKOMEN EN UITGAVE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de RSZ gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11 Gekend
inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
RSZ : externe bron

4.1.13 F2179 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR DE AANGIFTE ERFENISRECHTEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C03 Aangifte
Erfenisrechten :
o

C0301 Type aangifte erfenisrechten

o

C0302 Element aangifte erfenisrechten

o

C0303 Aangifte erfenisrechten

o

C0304 Waarde erfenisrechten

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR PATRIMONIUM GEGEVENS

4.1.14 F2180 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR DE AANGIFTE REGISTRATIERECHTEN
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C04 Aangifte
Registratierechten :
o

C0401 Type aangifte registratierechten
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o

C0402 Element aangifte registratierechten

o

C0403 Aangifte registratierechten

o

C0404 Waarde registratierechten

o

C0405 Betaalde rechten

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR PATRIMONIUM GEGEVENS

4.1.15 F2181 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR DE GEKEND INKOMEN EN UITGAVE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C11 Gekend
inkomen en uitgave :
o

C1101 Inkomen en uitgave

o

C1102 Betrokkene

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR PATRIMONIUM GEGEVENS

4.1.16 F2182 EEN EXTRACT NEMEN UIT PATRIS VOOR DE MODIFICATIE KADASTER GEGEVENS
Bestaansreden
Uit PATRIS gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C13 Aangifte
modificatie kadaster :
o

C1301 Type aangifte modificatie kadaster

o

C1302 Element aangifte modificatie kadaster

o

C1303 Aangifte modificatie kadaster

o

C1304 Waarde modificatie kadaster

Bron
PATRIS : DATABANK VOOR PATRIMONIUM GEGEVENS

4.1.17 F2183 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_02_BV VOOR DE VOORHEFFING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_A1_02_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C09
Voorheffing :
o

C0901 Type aangifte voorheffing

o

C0902 Element aangifte voorheffing

o

C0903 Aangifte voorheffing

o

C0904 Waarde voorheffing

Bron
TBT_AI_02_BV
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4.1.18 F2184 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_02_CIV VOOR DE BELASTING OVER DE
TOEGEVOEGDE WAARDE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AI_02_CIV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C02
Belasting op Toegevoegde Waarde :
o

C0201 Type aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0202 Element aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0203 Aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0204 Waarde belasting over toegevoegde waarde

Bron
TBT_AI_02_CIV

4.1.19 F2185 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_03_BV VOOR DE VOORHEFFING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_03_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C09
Voorheffing :
o

C0901 Type aangifte voorheffing

o

C0902 Element aangifte voorheffing

o

C0903 Aangifte voorheffing

o

C0904 Waarde voorheffing

Bron
TBT_AI_03_BV

4.1.20 F2186 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_VA VOOR DE VOORAFBETALING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_VA gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet C10
Voorafbetaling :
o

C1001 Storting voorafbetaling

Bron
TBT_AI_04_VA

4.1.21 F2187 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_02_BNI VOOR DE ANDERE TAKSEN
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_02_BNI gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
C08 Andere taksen :
o

C0801 Type aangifte andere taksen

o

C0802 Element aangifte andere taksen

o

C0803 Aangifte andere taksen
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o

C0804 Waarde andere taksen

Bron
TBT_AOIF_02_BNI

4.1.22 F2188 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_02_PB VOOR DE INKOMSTENBELASTING
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_02_PB gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
C01 Inkomstenbelasting :
o

C0101 Type aangifte inkomstenbelasting

o

C0102 Element aangifte inkomstenbelasting

o

C0103 Aangifte inkomstenbelasting

o

C0104 Waarde inkomstenbelasting

Bron
TBT_AOIF_02_PB

4.1.23 F2189 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_02_VEN VOOR DE INKOMSTENBELASTING
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_02_VEN gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
C01 Inkomstenbelasting :
o

C0101Type aangifte inkomstenbelasting

o

C0102 Element aangifte inkomstenbelasting

o

C0103 Aangifte inkomstenbelasting

o

C0104 Waarde inkomstenbelasting

Bron
TBT_AOIF_02_VEN

4.1.24 F2190 EEN EXTRACT NEMEN UIT NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR DE TAKS OP
BEURSVERRICHTINGEN GEGEVENS

Bestaansreden
Uit niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet C06 Taks op Beursverrichtingen :
o

C0601 Type aangifte beursverrichtingen

o

C0602 Element aangifte beursverrichtingen

o

C0603 Aangifte beursverrichtingen

o

C0604 Waarde beursverrichtingen

Bron
Niet geïdentificeerd
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4.1.25 F2191 EEN EXTRACT NEMEN UIT NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR DE TAKS OP
VERZEKERINGSCONTRACTEN GEGEVENS

Bestaansreden
Uit niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet C07 Taks op Verzekeringscontracten :
o

C0701 Type aangifte verzekeringscontracten

o

C0702 Element aangifte verzekeringscontracten

o

C0703 Aangifte verzekeringscontracten

o

C0704 Waarde verzekeringscontracten

Bron
Bron niet geïdentificeerd

4.1.26 F2192 EEN EXTRACT NEMEN UIT NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR DE VOORHEFFING
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet C09 Voorheffing :
o

C0905 Storting voorheffing

Bron
Niet geïdentificeerd

4.2 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE TRANSFORMATIE
4.2.1

F2467 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INKOMSTENBELASTING GEGEVENS UIT
BELCOTAX
Bestaansreden
Transformeren van de inkomstenbelastingen gegevens, geëxtraheerd uit Belcotax door de
eenheidstaak F2167 Een extract nemen uit BELCOTAX voor de inkomstenbelasting gegevens zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van de
inkomstenbelasting gegevens

4.2.2

F2468 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INKOMSTENBELASTING GEGEVENS UIT
BETAX
Bestaansreden
Transformeren van de inkomstenbelastingen gegevens, geëxtraheerd uit Betax door de eenheidstaak
F2168 Een extract nemen uit BETAX voor de inkomstenbelasting gegevens zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van de inkomstenbelasting
gegevens
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4.2.3

F2469 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT BTW REKENING COURANT GEGEVENS UIT
BTW REKENING COURANT
Bestaansreden
Transformeren van de BTW rekening courant gegevens, geëxtraheerd uit BTW rekening courant door
de eenheidstaak F2169 Een extract nemen uit het bestand BTW Rekening courant voor de BTW
rekening courant gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F2669 Het laden van BTW rekening courant gegevens uit het bestand BTW rekening
courant

4.2.4

F2470 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT BTW GEGEVENS UIT AANGIFTEN BO
Bestaansreden
Transformeren van de BTW gegevens, geëxtraheerd uit aangiften BO door de eenheidstaak F2170
Een extract nemen uit de aangiften BO voor belasting over de toegevoegde waarde gegevens zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2670 Het laden van de
belasting over toegevoegde waarde gegevens uit aangiften BO

4.2.5

F2471 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE DA GEGEVENS UIT DE KLASSE
AANGIFTE
Bestaansreden
Transformeren van de douane en accijnzen gegevens, geëxtraheerd uit de klasse Aangifte door de
eenheidstaak F2171 Een extract nemen uit de klasse Aangifte voor de aangifte DA gegevens zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2671 Het laden van aangifte
DA gegevens uit de klasse aangifte

4.2.6

F2472 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKENDE INKOMSTEN EN UITGAVE
GEGEVENS UIT BNB
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit BNB door de
eenheidstaak F2172 Een extract nemen uit BNB voor de gekend inkomen en uitgave gegevens zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van de
inkomstenbelasting gegevens

4.2.7

F2473 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT INFO BASE
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit Info Base door de
eenheidstaak F2173 Een extract nemen uit INFO BASE voor de gekend inkomen en uitgave
gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het
laden van de inkomstenbelasting gegevens

4.2.8

F2474 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT LATG
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit LATG door de
eenheidstaak F2174 Een extract nemen uit LATG voor de gekend inkomen en uitgave gegevens zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van de
inkomstenbelasting gegevens

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 64 van 148

4.2.9

F2475 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT MUTUALITEITEN
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit Mutualiteiten door de
eenheidstaak F2175 Een extract nemen uit de mutualiteiten voor de gekend inkomen en uitgave
gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het
laden van de inkomstenbelasting gegevens

4.2.10 F2476 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT HET BUREAU VOOR PENSIOENEN

Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit het bureau voor
pensioenen door de eenheidstaak F2176 Een extract nemen uit de Rijksdienst voor pensioenen voor
de gekend inkomen en uitgave gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden
door de eenheidstaak F2667 Het laden van de inkomstenbelasting gegevens

4.2.11 F2477 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT RVA
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit RVA door de
eenheidstaak F2177 Een extract nemen uit de RVA voor de gekend inkomen en uitgave gegevens
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van
de inkomstenbelasting gegevens

4.2.12 F2478 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT RSZ
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit RSZ door de
eenheidstaak F2178 Een extract nemen uit de RSZ voor de gekend inkomen en uitgave gegevens
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van
de inkomstenbelasting gegevens

4.2.13 F2479 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE VAN ERFENISRECHTEN
GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de aangifte van erfenisrechten gegevens, geëxtraheerd uit PATRIS door de
eenheidstaak F2179 Een extract nemen uit PATRIS voor de Aangifte Erfenisrechten gegevens zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2679 Het laden van
aangifte erfenisrechten gegevens uit PATRIS

4.2.14 F2480 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE VAN REGISTRATIERECHTEN
GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de aangifte van registratierechten gegevens, geëxtraheerd uit PATRIS door de
eenheidstaak F2180 Een extract nemen uit PATRIS voor de aangifte registratierechten zodat ze
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vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2680 Het laden van aangifte
registratierechten gegevens uit PATRIS

4.2.15 F2481 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GEKEND INKOMEN EN UITGAVE GEGEVENS
UIT PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de gekend inkomen en uitgave gegevens, geëxtraheerd uit PATRIS door de
eenheidstaak F2181 Een extract nemen uit PATRIS voor de gekend inkomen en uitgave gegevens
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2667 Het laden van
de inkomstenbelasting gegevens

4.2.16 F2482 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MODIFICATIE KADASTER GEGEVENS UIT
PATRIS
Bestaansreden
Transformeren van de modificatie kadaster gegevens, geëxtraheerd uit PATRIS door de eenheidstaak
F2182 Een extract nemen uit PATRIS voor de modificatie kadaster gegevens zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2682 Het laden van aangifte modificatie
kadaster gegevens uit PATRIS

4.2.17 F2483 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VOORHEFFING GEGEVENS UIT
TBT_AI_02_BV
Bestaansreden
Transformeren van de voorheffing gegevens, geëxtraheerd uit TBT_A1_02_BV door de eenheidstaak
F2183 Een extract nemen uit TBT_AI_02_BV voor de voorheffing gegevens zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2683 Het laden van voorheffing gegevens
uit TBT_AI

4.2.18 F2484 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT BTW GEGEVENS UIT TBT_AI_02_CIV
Bestaansreden
Transformeren van de BTW gegevens, geëxtraheerd uit TBT_A1_02_CIV door de eenheidstaak
F2184 Een extract nemen uit TBT_AI_02_CIV voor de belasting over de toegevoegde waarde
gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2684 het
laden van belasting over toegevoegde waarde gegevens uit TBT_AI_02_CIV

4.2.19 F2485 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VOORHEFFING GEGEVENS UIT
TBT_AI_03_BV
Transformeren van
gegevens over voorheffing Om, geëxtraheerd uit TBT_A1_03_BV door de eenheidstaak F2185 Een
extract nemen uit TBT_AI_03_BV voor de voorheffing gegevens zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2683 Het laden van voorheffing gegevens uit TBT_AI

4.2.20 F2486 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VOORAFBETALING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_VA
Bestaansreden
Transformeren van de voorafbetaling gegevens, geëxtraheerd uit TBT_A1_04_VA door de
eenheidstaak F2186 Een extract nemen uit TBT_AI_04_VA voor de voorafbetaling gegevens zodat
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ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2686 Het laden van
voorafbetaling gegevens uit TBT_AI_04_VA

4.2.21 F2487 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT ANDERE TAKSEN GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_02_BNI
Bestaansreden
Transformeren van de andere taksen gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_02_BNI door de
eenheidstaak F2187 Een extract nemen uit TBT_AOIF_02_BNI voor de andere taksen gegevens
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2687 Het laden van
andere taksen gegevens uit TBT_AOIF_02_BNI

4.2.22 F2488 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INKOMSTENBELASTING GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_02_PB
Bestaansreden
Transformeren van de inkomstenbelasting gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AIOF_02_PB door de
eenheidstaak F2188 Een extract nemen uit TBT_AOIF_02_PB voor de inkomstenbelasting gegevens
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2688 Het laden van
inkomstenbelasting gegevens uit TBT_AOIF_02

4.2.23 F2489 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INKOMSTENBELASTING GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_02_VEN
Bestaansreden
Transformeren van de inkomstenbelasting gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AIOF_02_VEN door de
eenheidstaak F2189 Een extract nemen uit TBT_AOIF_02_VEN voor de inkomstenbelasting
gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2688 Het
laden van inkomstenbelasting gegevens uit TBT_AOIF_02

4.2.24 F2490 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT TAKS OP BEURSVERICHTINGEN GEGEVENS
UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de taks op beursverrichtingen gegevens, geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde
bron door de eenheidstaak F2190 Een extract nemen uit niet geïdentificeerde bron voor de taks op
beursverrichtingen gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F2690 Het laden van taks op beursverrichtingen gegevens uit een niet geïdentificeerde
bron

4.2.25 F2491 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT TAKS OP VERZEKERINGSCONTRACTEN
GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de taks op verzekeringscontracten gegevens, geëxtraheerd uit een niet
geïdentificeerde bron door de eenheidstaak F2191 Een extract nemen uit niet geïdentificeerde bron
voor de taks op verzekeringscontracten gegevens zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen
worden door de eenheidstaak F2691 Het laden van taks op verzekeringscontracten gegevens uit een
niet geïdentificeerde bron
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4.2.26 F2492 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VOORHEFFING GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de voorheffing gegevens, geëxtraheerd uit een niet geïdentificeerde bron door de
eenheidstaak F2192 Een extract nemen uit niet geïdentificeerde bron voor de voorheffing gegevens
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F2692 Het laden van
voorheffing gegevens uit een niet geïdentificeerde bron

4.3 BIJSCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE
VERWERPINGEN

4.3.1

F2370 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN BTW AANGIFTE GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de aangifte gegevens, geëxtraheerd uit het BTW systeem maar verworpen
na validatie door het datawarehouse.

4.3.2

F2371 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN AANGIFTE GEGEVENS AFKOMSTIG UIT
DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de aangifte gegevens, geëxtraheerd uit het systeem Paperless van Douane
en Accijnzen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

4.3.3

F2379 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN AANGIFTE GEGEVENS AFKOMSTIG UIT
PATRIS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de aangifte gegevens, geëxtraheerd uit het PATRIS systeem maar
verworpen na validatie door het datawarehouse.

4.3.4

F2388 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN AANGIFTE PERSONEN
INKOMSTENBELASTING GEGEVENS

Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de aangifte personen inkomstenbelasting gegevens, geëxtraheerd uit het
TBT systeem maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

4.3.5

F2389 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN AANGIFTE ONDERNEMINGEN
INKOMSTENBELASTING GEGEVENS

Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de aangifte ondernemingen inkomstenbelasting gegevens, geëxtraheerd uit
het TBT systeem maar verworpen na validatie door het datawarehouse.
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4.4 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET CORRECTIERAPPORT
4.4.1

F2570 CORRECTIERAPPORT VAN BTW AANGIFTE GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het BTW systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer van
het datawarehouse betreffende de aangifte gegevens.

4.4.2

F2571 CORRECTIERAPPORT VAN AANGIFTE GEGEVENS AFKOMSTIG UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het Paperless systeem van Douane en Accijnzen van de fouten en correcties
uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de aangifte gegevens.

4.4.3

F2579 CORRECTIERAPPORT VAN AANGIFTE GEGEVENS AFKOMSTIG UIT PATRIS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het PATRIS systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer
van het datawarehouse betreffende de aangifte gegevens.

4.4.4

F2588 CORRECTIERAPPORT VAN AANGIFTE PERSONEN INKOMSTENBELASTING GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het TBT systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer van
het datawarehouse betreffende de aangifte personen inkomstenbelasting gegevens.

4.4.5

F2589 CORRECTIERAPPORT VAN AANGIFTE ONDERNEMINGEN INKOMSTENBELASTING
GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het TBT systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer van
het datawarehouse betreffende de aangifte ondernemingen inkomstenbelasting gegevens.

4.5 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET LADEN
4.5.1

F2667 HET LADEN VAN DE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C01 Inkomensbelasting :
o

C1101 Inkomen of uitgave

o

C1102 Betrokkene

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F2467 Het transformeren van het extract inkomstenbelasting gegevens uit BELCOTAX

o

F2468 Het transformeren van het extract inkomstenbelasting gegevens uit BETAX

o

F2472 Het transformeren van het extract gekende inkomsten en uitgave gegevens uit
BNB

o

F2473 Het transformeren van het extract gekend inkomen en uitgave gegevens uit INFO
BASE
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o

F2474 Het transformeren van het extract gekend inkomen en uitgave gegevens uit LATG

o

F2475 Het transformeren van het extract gekend inkomen en uitgave gegevens uit
Mutualiteiten

o

F2476 Het transformeren van het extract gekend inkomen en uitgave gegevens uit het
bureau voor pensioenen

o

F2177 Een extract nemen uit de RVA voor de gekend inkomen en uitgave gegevens

o

F2478 Het transformeren van het extract gekend inkomen en uitgave gegevens uit RSZ

Frequentie van laden
Jaarlijks

4.5.2

F2669 HET LADEN VAN BTW REKENING COURANT GEGEVENS UIT HET BESTAND BTW
REKENING COURANT

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C12 BTW Rekening Courant :
o

C1201 BTW Rekening Courant

o

C1202 Transactie

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2469 Het transformeren van het extract BTW rekening courant gegevens uit BTW
rekening courant

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.3

F2670 HET LADEN VAN DE BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE GEGEVENS UIT
AANGIFTEN BO
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C02 Belasting over toegevoegde waarde :
o

C0201 Type aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0202 Element aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0203 Aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0204 Waarde belasting over toegevoegde waarde

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2470 Het transformeren van het extract BTW gegevens uit aangiften BO

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.4

F2671 HET LADEN VAN AANGIFTE DA GEGEVENS UIT DE KLASSE AANGIFTE
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C05 Aangifte Douane en Accijnzen
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o

C0501 Type Aangifte Douane en Accijnzen

o

C0502 Element Aangifte Douane en Accijnzen

o

C0503 Aangifte Douane en Accijnzen

o

C0504 Waarde Douane en Accijnzen

o

C0505 Betrokkene aangifte Douane en Accijnzen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2471 Het transformeren van het extract Aangifte DA gegevens uit de klasse Aangifte

Frequentie van het laden
Dagelijks

4.5.5

F2679 HET LADEN VAN AANGIFTE ERFENISRECHTEN GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C03 Aangifte Erfenisrechten :
o

C0301 Type aangifte erfenisrechten

o

C0302 Element aangifte erfenisrechten

o

C0303 Aangifte erfenisrechten

o

C0304 Waarde erfenisrechten

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2479 Het transformeren van het extract aangifte van erfenisrechten gegevens uit
PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.6

F2680 HET LADEN VAN AANGIFTE REGISTRATIERECHTEN GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C04 Aangifte Registratierechten :
o

C0401 Type aangifte registratierechten

o

C0402 Element aangifte registratierechten

o

C0403 Aangifte registratierechten

o

C0404 Waarde registratierechten

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2480 Het transformeren van het extract aangifte van registratierechten gegevens uit
PATRIS

Frequentie van het laden
Maandelijks, maar om de 15 dagen in PATRIS.
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4.5.7

F2682 HET LADEN VAN AANGIFTE MODIFICATIE KADASTER GEGEVENS UIT PATRIS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C13 Aangifte modificatie kadaster :
o

C1301Type aangifte modificatie kadaster

o

C1302 Element aangifte modificatie kadaster

o

C1303 Aangifte modificatie kadaster

o

C1304 Waarde modificatie kadaster

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2482 Het transformeren van het extract modificatie kadaster gegevens uit PATRIS

Frequentie van het laden
Jaarlijks

4.5.8

F2683 HET LADEN VAN VOORHEFFING GEGEVENS UIT TBT_AI
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C09 Voorheffing :
o

C0901 Type aangifte voorheffing

o

C0902 Element aangifte voorheffing

o

C0903 Aangifte voorheffing

o

C0904 Waarde voorheffing

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F2483 Het transformeren van het extract voorheffing gegevens uit TBT_AI_02_BV

o

F2485 Het transformeren van het extract voorheffing gegevens uit TBT_AI_03_BV

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.9

F2684 HET LADEN VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE GEGEVENS UIT
TBT_AI_02_CIV
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C02 Belasting over toegevoegde waarde:
o

C0201 Type aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0202 Element aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0203 Aangifte belasting over toegevoegde waarde

o

C0204 Waarde belasting over toegevoegde waarde

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2484 Het transformeren van het extract BTW gegevens uit TBT_AI_02_CIV
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Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.10 F2686 HET LADEN VAN VOORAFBETALING GEGEVENS UIT TBT_AI_04_VA
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C10 Voorafbetaling :
o

C1001 Storting voorafbetaling

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2486 Het transformeren van het extract voorafbetaling gegevens uit TBT_AI_04_VA

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.11 F2687 HET LADEN VAN ANDERE TAKSEN GEGEVENS UIT TBT_AOIF_02_BNI
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C08 Andere taksen :
o

C0801Type aangifte andere taksen

o

C0802 Element aangifte andere taksen

o

C0803 Aangifte andere taksen

o

C0804 Waarde andere taksen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2487 Het transformeren van het extract andere taksen gegevens uit TBT_AOIF_02_BNI

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.12 F2688 HET LADEN VAN INKOMSTENBELASTING GEGEVENS UIT TBT_AOIF_02
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C01 Inkomstenbelasting :
o

C0101 Type aangifte inkomstenbelasting

o

C0102 Element aangifte inkomstenbelasting

o

C0103 Aangifte inkomstenbelasting

o

C0104 Waarde inkomstenbelasting

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F2488 Het transformeren
TBT_AOIF_02_PB

van

het

extract

inkomstenbelasting

gegevens

uit

o

F2489 Het transformeren
TBT_AOIF_02_VEN

van

het

extract

inkomstenbelasting

gegevens

uit
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Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.13 F2690 HET LADEN VAN TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C06 Taks op beursverrichtingen :
o

C0601 Type aangifte beursverrichtingen

o

C0602 Element aangifte beursverrichtingen

o

C0603 Aangifte beursverrichtingen

o

C0604 Waarde beursverrichtingen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2487 Het transformeren van het extract andere taksen gegevens uit TBT_AOIF_02_BNI

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.14 F2691 HET LADEN VAN TAKS OP VERZEKERINGSCONTRACTEN GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C07 Taks op verzekeringscontracten :
o

C0701 Type aangifte verzekeringscontracten

o

C0702 Element aangifte verzekeringscontracten

o

C0703 Aangifte verzekeringscontracten

o

C0704 Waarde verzekeringscontracten

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2491 Het transformeren van het extract taks op verzekeringscontracten gegevens uit een
niet geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks

4.5.15 F2692 HET LADEN VAN VOORHEFFING GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet C09 Voorheffing :
o

C0905 Storting voorheffing

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F2492 Het transformeren van het extract voorheffing gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron
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Frequentie van het laden
Maandelijks
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5. ETL SUBJECT E MARCHANDISE
Omschrijving
Het document geeft de lijst weer van de eenheidstaken extractie , transformatie en laden voor
de gegevens van het subject E Marchandise in het datawarehouse voor risicoanalyse.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Ter validatie

DJA

13/05/2004

1.1

Toevoegen van diagrammen en
andere eenheidstaken (F22*, F23*,
F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Versie ter validatie

PBE

08/06/2004

1.3

Aanpassingen na de vergadering
Bernabé/Denef van 15/07/2004

PBE

15/06/2004

5.1 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE EXTRACTIE
5.1.1

F21E1 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE CONTAINER VOOR AANGIFTE MARCHANDISE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse Container (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen
van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0207 Verpakkingsmiddel

Bron
DA PAPERLESS oplevering 1 : klasse Container

5.1.2

F21E2 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE DECLARGOODSITEM VOOR AANGIFTE
MARCHANDISE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse DeclarGoodsItem (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op
te vullen van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0201 Aangifte marchandise

o

E0203 Aangegeven regeling

Bron
DA PAPERLESS oplevering 1 : klasse DeclarGoodsItem
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5.1.3

F21E3 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE GOODSLINE VOOR AANGIFTE MARCHANDISE
GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de klasse Container (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen
van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0201 Aangifte marchandise

o

E0204 Hoeveelheid en volume

Bron
DA PAPERLESS oplevering 1 : klasse Goodsline

5.1.4

F21E4 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE GOODSLINECORRECT VOOR AANGIFTE
MARCHANDISE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse GoodslineCorrect (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te
vullen van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0201 Aangifte marchandise

Bron
DA PAPERLESS oplevering 1 : klasse GoodslineCorrect

5.1.5

F21E5 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE MEANSOFTRANSPORT VOOR AANGIFTE
MARCHANDISE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de klasse MeansOfTransport (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op
te vullen van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0206 Transportmiddel

Bron
DA PAPERLESS oplevering 1 : klasse MeansOfTransport

5.1.6

F21E6 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE TRANSPORTEVENT VOOR AANGIFTE
MARCHANDISE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse TransportEvent (DA Paperless) gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te
vullen van het facet A01 Persoon:
o

E0202 Geografische details

o

E0205 Reisroute

Bron
DA PAPERLESS oplevering 1 : klasse TransportEvent
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5.1.7

F21E7 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA
GEGEVENS

PAPERLESS L1VOOR STATISTIEK MARCHANDISE

Bestaansreden
Uit DA Paperless Oplevering 1 gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet E03 Statistiek marchandise :
o

E0301 Statistiek

o

E0302 Geografische details

o

E0303 Hoeveelheid en volume

o

E0304 Reisroute

o

E0305 Transportmiddel

o

E0306 Verpakkingsmiddel

o

E0307 Gemiddelde waarde

o

E0308 Betrokkene

Bron
DA Paperless oplevering 1

5.1.8

F21E8 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA PAPERLESS L2VOOR AANGIFTE MARCHANDISE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse DA Paperless Oplevering 2 gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te
vullen van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0208 Resultaten Controles Acc.

Bron
DA Paperless oplevering 2

5.1.9

F21E9 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA PAPERLESS L2VOOR INBREUK GEGEVENS
Bestaansreden
Uit DA Paperless Oplevering 2 gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet A04 Inbreuk :
o

E0401 Dossier

o

E0402 Inbreuk

Bron
DA Paperless oplevering 2

5.1.10 F21F1 EEN EXTRACT NEMEN UIT TARBEL VOOR MARCHANDISE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TARBEL gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet E01
Marchandise :
o

E0101 Goed
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o

E0102 Nomenclatuur DA

o

E0103 Tariefpost

o

E0104 Hoofdstuk

o

E0105 Afdeling

o

E0106 Tarief DA

o

E0107 Regeling DA

Bron
DOUANE TARBEL

5.1.11 F21F2 EEN EXTRACT NEMEN UIT TARBEL VOOR REFERENTIEEL MARCHANDISE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TARBEL gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet E05
Referentieel marchandise :
o

E0501 Transportmiddel

o

E0502 Verpakkingsmiddel

Bron
DOUANE TARBEL

5.1.12 F21F3 EEN EXTRACT NEMEN UIT FOD ECONOMIE VOOR STATISTIEK MARCHANDISE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit FOD Economie gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet E03
Statistiek marchandise :
o

E0301 Statistiek

o

E0302 Geografische details

o

E0303 Hoeveelheid en volume

o

E0304 Reisroute

o

E0305 Transportmiddel

o

E0306 Verpakkingsmiddel

o

E0307 Gemiddelde waarde

o

E0308 Betrokkene

Bron
FOD Economie : externe bron

5.1.13 F21F4 EEN EXTRACT NEMEN UIT EUROSTAT VOOR STATISTIEK MARCHANDISE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de Eurostat gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet E03
Statistiek marchandise :
o

E0301 Statistiek
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o

E0302 Geografische details

o

E0303 Hoeveelheid en volume

o

E0304 Reisroute

o

E0305 Transportmiddel

o

E0306 Verpakkingsmiddel

o

E0307 Gemiddelde waarde

o

E0308 Betrokkene

Bron
Eurostat: externe bron

5.1.14 F21F5 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE WERELDBANK VOOR STATISTIEK MARCHANDISE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de Wereldbank gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet E03
Statistiek marchandise :
o

E0301 Statistiek

o

E0302 Geografische details

o

E0303 Hoeveelheid en volume

o

E0304 Reisroute

o

E0305 Transportmiddel

o

E0306 Verpakkingsmiddel

o

E0307 Gemiddelde waarde

o

E0308 Betrokkene

Bron
Wereldbank: externe bron

5.2 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE IDENTIFICATIE
5.2.1

F223A AUTOMATISCHE IDENTIFICATIE VAN EEN MARCHANDISE
Laat toe om gegevens, die verwijzen naar één en dezelfde marchandise (legaal of niet) maar die
afkomstig zijn uit verschillende bronnen, op automatische wijze met elkaar te verbinden.
Laat toe om een identificerende sleutel, eigen aan het datawarehouse, toe te kennen aan een onbekend
marchandise.
De input voor het identificatie bestand is dezelfde voor elke extractie, zelfs indien niet altijd alle
elementen gekend zijn in de bron. De parametrisatie van de identificatie verwerking bepaalt welk
element wordt gebruikt en welke vergelijkingsregel kan gebruikt worden.

5.2.2

F223M MANUELE IDENTIFICATIE VAN EEN MARCHANDISE
Laat toe om gegevens, die verwijzen naar één en dezelfde marchandise maar die afkomstig zijn uit
verschillende bronnen of uit verschillende jaren van dezelfde bron, op manuele wijze met elkaar te
verbinden wanneer de geautomatiseerde verwerking "twijfels heeft" met betrekking tot de
identificatie van de marchandise.
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5.3 BESCHRIJVEN VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE TRANSFORMATIE
5.3.1

F24E1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE
KLASSE CONTAINER
Bestaansreden
Transformeren van de Aangifte marchandise gegevens, geëxtraheerd uit de klasse Container door de
eenheidstaak F21E1 Een extract nemen uit de klasse Container voor aangifte marchandise gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26E1 het laden van
aangifte marchandise gegevens uit de klasse Container.

5.3.2

F24E2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE
KLASSE DECLARGOODSITEM
Bestaansreden
Transformeren van de Aangifte marchandise gegevens, geëxtraheerd uit de klasse DeclarGoodItem
door de eenheidstaak F21E2 Een extract nemen uit de klasse DeclarGoodsItem voor aangifte
marchandise gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F26E2 het laden van aangifte marchandise gegevens uit de klasse DeclarGoodsItem.

5.3.3

F24E3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE
KLASSE GOODSLINE
Bestaansreden
Transformeren van de Aangifte marchandise gegevens, geëxtraheerd uit de klasse GoodsLine door de
eenheidstaak F21E3 Een extract nemen uit de klasse Goodsline voor aangifte marchandise gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26E3 het laden van
aangifte marchandise gegevens uit de klasse Goodsline.

5.3.4

F24E4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE
KLASSE GOODSLINECORRECT
Bestaansreden
Transformeren van de Aangifte marchandise gegevens, geëxtraheerd uit de klasse GoodsLineCorrect
door de eenheidstaak F21E4 Een extract nemen uit de klasse GoodsLineCorrect voor aangifte
marchandise gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F26E4 het laden van aangifte marchandise gegevens uit de klasse GoodsLineCorrect.

5.3.5

F24E5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE
KLASSE MEANSOFTRANSPORT
Bestaansreden
Transformeren van de Aangifte marchandise gegevens, geëxtraheerd uit de klasse MeansOfTransport
door de eenheidstaak F21E5 Een extract nemen uit de klasse MeansOfTransport voor aangifte
marchandise gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F26E5 het laden van aangifte marchandise gegevens uit de klasse MeansOfTransport.
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5.3.6

F24E6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE
KLASSE TRANSPORTEVENT
Bestaansreden
Transformeren van de Aangifte marchandise gegevens, geëxtraheerd uit de klasse TransportEvent
door de eenheidstaak F21E6 Een extract nemen uit de klasse TransportEvent voor aangifte
marchandise gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F26E6 het laden van aangifte marchandise gegevens uit de klasse TransportEvent.

5.3.7

F24E7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT STATISTIEK MARCHANDISE GEGEVENS UIT
DA PAPERLESS L1
Bestaansreden
Transformeren van de statistiek marchandise gegevens, geëxtraheerd uit DA Paperless L1 door de
eenheidstaak F21E7 Een extract nemen uit DA Paperless L1voor statistiek marchandise gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26E7 het laden van
statistiek marchandise gegevens uit DA Paperless.

5.3.8

F24E8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT
DA PAPERLESS L2
Bestaansreden
Transformeren van de Aangiftes gegevens, geëxtraheerd uit DA Paperless L2 door de eenheidstaak
F21E8 Een extract nemen uit DA Paperless L2voor aangifte marchandise gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26E8 het laden van aangifte
marchandise gegevens uit DA Paperless L2.

5.3.9

F24E9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INBREUK GEGEVENS UIT DA PAPERLESS L2
Bestaansreden
Transformeren van de Inbreuk gegevens, geëxtraheerd uit DA Paperless L2 door de eenheidstaak
F21E9 Een extract nemen uit DA Paperless L2voor Inbreuk gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26E9 het laden van inbreuk gegevens uit DA
Paperless L2.

5.3.10 F24F1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MARCHANDISE GEGEVENS UIT TARBEL
Bestaansreden
Transformeren van de Marchandise gegevens, geëxtraheerd uit Tarbel door de eenheidstaak F21F1
Een extract nemen uit TARBEL voor marchandise gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F1 het laden van marchandise gegevens uit
TARBEL.

5.3.11 F24F2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT REFERENTIEEL MARCHANDISE GEGEVENS
UIT TARBEL
Bestaansreden
Transformeren van de Preferentiële marchandise gegevens, geëxtraheerd uit Tarbel door de
eenheidstaak F21F2 Een extract nemen uit TARBEL voor referentieel marchandise gegevens, zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F2 het laden van
referentieel marchandise gegevens uit TARBEL.
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5.3.12 F24F3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT STATISTIEK MARCHANDISE GEGEVENS UIT
FOD ECONOMIE
Bestaansreden
Transformeren van de Statistiek marchandise gegevens, geëxtraheerd uit FOD Economie door de
eenheidstaak F21F3 Een extract nemen uit FOD Economie voor statistiek marchandise gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F24E7 Het
transformeren van het extract statistiek marchandise gegevens uit DA Paperless L1.

5.3.13 F24F4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT STATISTIEK MARCHANDISE GEGEVENS UIT
EUROSTAT
Bestaansreden
Transformeren van de Statistiek marchandise gegevens, geëxtraheerd uit Eurostat door de
eenheidstaak F21F4 Een extract nemen uit Eurostat voor statistiek marchandise gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F24E7 Het transformeren van
het extract statistiek marchandise gegevens uit DA Paperless L1.

5.3.14 F24F5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT STATISTIEK MARCHANDISE GEGEVENS UIT
WERELDBANK
Bestaansreden
Transformeren van de Statistiek marchandise gegevens, geëxtraheerd uit Wereldbank door de
eenheidstaak F21F5 Een extract nemen uit de Wereldbank voor statistiek marchandise gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F24E7 Het
transformeren van het extract statistiek marchandise gegevens uit DA Paperless L1.

5.4 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE
VERWERPINGEN

5.4.1

F23E1 VERWERKING VAN VERWERPINGEN VAN GEGEVENS AFKOMSTIG UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende douane en accijnzen, geëxtraheerd uit het
Paperless systeem van Douane en Accijnzen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

5.4.2

F23F1 VERWERKING VAN VERWERPINGEN VAN GEGEVENS AFKOMSTIG UIT DOUANE TARBEL
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende aangiften, geëxtraheerd uit het Tarbel systeem van
Douane en Accijnzen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

5.5 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET CORRECTIERAPPORT
5.5.1

F25E1 CORRECTIERAPPORT VAN GEGEVENS UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het Paperless systeem van Douane en Accijnzen van de fouten en correcties
uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de douane en accijnzen gegevens.
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5.5.2

F25F1 CORRECTIERAPPORT VAN GEGEVENS UIT DOUANE TARBEL
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het Tarbel systeem van Douane en Accijnzen van de fouten en correcties
uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de douane en accijnzen gegevens.

5.6 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET LADEN
5.6.1

F26E1 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE KLASSE CONTAINER
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0207 Verpakkingsmiddel

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E1 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit de klasse
Container

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.2

F26E2 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE KLASSE
DECLARGOODSITEM
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E02 Aangifte marchandise :
o

E0201 Aangifte marchandise

o

E0203 Aangegeven regeling

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E2 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit de klasse
DeclarGoodsItem

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.3

F26E3 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE KLASSE GOODSLINE
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E02 Aangifte marchandise:
o

E0201 Aangifte marchandise

o

E0204 Hoeveelheid en volume

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E3 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit de klasse
Goodsline
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Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.4

F26E4 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE KLASSE
GOODSLINECORRECT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E02 Aangifte marchandise:
o

E0201 Aangifte marchandise

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E4 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit de klasse
GoodsLineCorrect

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.5

F26E5 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE KLASSE
MEANSOFTRANSPORT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E02 Aangifte marchandise:
o

E0206 Transportmiddel

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E5 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit de klasse
MeansOfTransport

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.6

F26E6 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DE KLASSE
TRANSPORTEVENT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon:
o

E0202 Geografische details

o

E0205 Reisroute

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E6 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit de klasse
TransportEvent

Frequentie van het laden
Dagelijks
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5.6.7

F26E7 HET LADEN VAN STATISTIEK MARCHANDISE GEGEVENS UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E03 Statistiek marchandise:
o

E0301 Statistiek

o

E0302 Geografische details

o

E0303 Hoeveelheid en volume

o

E0304 Reisroute

o

E0305 Transportmiddel

o

E0306 Verpakkingsmiddel

o

E0307 Gemiddelde waarde

o

E0308 Betrokkene

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F24E7 Het transformeren van het extract statistiek marchandise gegevens uit DA
Paperless L1

o

F24F3 Het transformeren van het extract statistiek marchandise gegevens uit FOD
Economie

o

F24F4 Het transformeren van het extract statistiek marchandise gegevens uit Eurostat

o

F24F5 Het transformeren van het extract statistiek marchandise gegevens uit Wereldbank

Frequentie van het laden
Maandelijks

5.6.8

F26E8 HET LADEN VAN AANGIFTE MARCHANDISE GEGEVENS UIT DA PAPERLESS L2
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E02 Aangifte marchandise:
o

E0208 Resultaten Controles Acc.

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24E8 Het transformeren van het extract aangifte marchandise gegevens uit DA
Paperless L2

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.9

F26E9 HET LADEN VAN INBREUK GEGEVENS UIT DA PAPERLESS L2
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A04 Inbreuk :
o

E0401 Dossier

o

E0402 Inbreuk

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
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o

F24E9 Het transformeren van het extract inbreuk gegevens uit DA Paperless L2

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.10 F26F1 HET LADEN VAN MARCHANDISE GEGEVENS UIT TARBEL
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E01 marchandise:
o

E0101 Goed

o

E0102 Nomenclatuur DA

o

E0103 Tariefpost

o

E0104 Hoofdstuk

o

E0105 Afdeling

o

E0106 Tarief DA

o

E0107 Regeling DA

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24F1 Het transformeren van het extract marchandise gegevens uit TARBEL

Frequentie van het laden
Dagelijks

5.6.11 F26F2 HET LADEN VAN REFERENTIEEL MARCHANDISE GEGEVENS UIT TARBEL
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet E05 Referentieel marchandise:
o

E0501 Transportmiddel

o

E0502 Verpakkingsmiddel

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24F2 Het transformeren van het extract referentieel marchandise gegevens uit TARBEL

Frequentie van het laden
Dagelijks
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6. ETL SUBJECT F SPECIFIEKE BEHANDELING
Omschrijving
Het document geeft de lijst weer van de eenheidstaken extractie , transformatie en laden voor
de gegevens van het subject F Specifieke behandeling in het datawarehouse voor
risicoanalyse.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Ter validatie

DJA

13/05/2004

1.1

Integratie van diagrammen en
anderen eenheidstaken (F22*, F23*,
F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Versie ter validatie

PBE

08/06/2004

1.3

Aanpassingen na vergadering
Bernabé/Denef van 15/07/2004

PBE

15/06/2004

6.1 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE EXTRACTIE
6.1.1

F21F6 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_A80 B-AUT VOOR GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_05_A80 B-AUT gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet F03 Geschil :
o

F0301 Geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Bron
TBT_AI_05_A80 B-AUT

6.1.2

F21F7 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_BV VOOR GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_05_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet F03
Geschil :
o

F0301 Geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Bron
TBT_AI_05_BV
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6.1.3

F21F8 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_ICPC VOOR GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_05_ICPC gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F03 Geschil :
o

F0301 Geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Bron
TBT_AI_05_ICPC

6.1.4

F21F9 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_RCIV VOOR GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_05_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F03 Geschil :
o

F0301 Geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Bron
TBT_AI_05_RCIV

6.1.5

F21G1 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_VB VOOR GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_05_VB gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet F03
Geschil :
o

F0301 Geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Bron
TBT_AI_05_VB

6.1.6

F21G2 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_01_PBE VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_01_PBE gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_01_PBE
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6.1.7

F21G3 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_01_RCIV VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_01_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_01_RCIV

6.1.8

F21G4 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_01_VEN VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_01_VEN gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_01_VEN

6.1.9

F21G5 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_06_PBE VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_06_PBE gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0107 Operationele feedback van de controle

Bron
TBT_AOIF_06_PBE

6.1.10 F21H8 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_06_RCIV VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_06_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0107 Operationele feedback van de controle

Bron
TBT_AOIF_06_RCIV
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6.1.11 F21H9 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_06_VEN VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_06_VEN gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0107 Operationele feedback van de controle

Bron
TBT_AOIF_06_VEN

6.1.12 F21G6 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_08_LIST2&3VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_08_List2&3 gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_08_List2&3

6.1.13 F21G7 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_08_PB VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_08_PB gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_08_PB

6.1.14 F21G8 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_08_RPB VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_08_RPB gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_08_RPB

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 91 van 148

6.1.15 F21G9 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_08_VEN VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_08_VEN gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_08_VEN

6.1.16 F21H1 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_08_VEN-NI VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_08_VEN-NI gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet F01 Controle en bijstand :
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Bron
TBT_AOIF_08_VEN-NI

6.1.17 F21H2 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AOIF_11_RCIV VOOR CONTROLE EN BIJSTAND
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AOIF_11_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
F01 Controle en bijstand :
o

F0107 Operationele feedback van de controle

Bron
TBT_AOIF_11_RCIV

6.1.18 F21H3 EEN EXTRACT NEMEN UIT BBI_05_ETR VOOR KLACHT EN CONSTATATIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_BBI_05_ETR gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
F02 Klacht en constatatie :
o

F0204 Externe informatie

Bron
TBT_BBI_05_ETR
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6.1.19 F21H4 EEN EXTRACT NEMEN UIT WF GESCHIL VOOR GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Uit de Workflow Geschil gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet
F03 Geschillen :
o

F0301 Geschillen

o

F0302 Opvolging van geschillen

o

F0303 Feedback van geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Bron
Workflow Geschil

6.1.20 F21H5 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR CONTROLE EN
BIJSTAND GEGEVENS

Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet F01 Controle en bijstand :
o

F0101 Selectie

o

F0103 Feedback bijstandsmodel

o

F0104 Feedback controle model

o

F0105 Feedback selectie

o

F0108 Bijstand

o

F0109 Operationele feedback van de bijstand

Bron
Niet geïdentificeerde bron

6.1.21 F21H6 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR KLACHT EN
CONSTATATIE GEGEVENS

Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet F02 Klacht en constatatie :
o

F0201 Algemene informatie

o

F0202 Klacht

o

F0203 Constatatie van een onderzoek

o

F0205 Informatie opvolging

o

F0206 Rol ten aanzien van algemene informatie

Bron
Niet geïdentificeerde bron
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6.1.22 F21H7 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR FRAUDE ZAKEN
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet F04 Fraude zaken :
o

F0401 Frauduleuze link

o

F0402 Rol ten aanzien van frauduleuze link

o

F0403 Fraude

o

F0404 Rechtszaak

Bron
Niet geïdentificeerde bron

6.2 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE TRANSFORMATIE
6.2.1

F24F6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GESCHILLEN GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_A80 B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de Geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_A80 B-AUT door de
eenheidstaak F21F6 Een extract nemen uit TBT_AI_05_A80 B-AUT voor geschillen gegevens, zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F6 Het laden van
geschillen gegevens uit TBT_AI_05.

6.2.2

F24F7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GESCHILLEN GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_BV
Bestaansreden
Transformeren van de Geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_BV door de eenheidstaak
F21F7 Een extract nemen uit TBT_AI_05_BV voor geschillen gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F6 Het laden van geschillen gegevens uit
TBT_AI_05.

6.2.3

F24F8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GESCHILLEN GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_ICPC
Bestaansreden
Transformeren van de Geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_ICPC door de eenheidstaak
F21F8 Een extract nemen uit TBT_AI_05_ICPC voor geschillen gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F6 Het laden van geschillen gegevens uit
TBT_AI_05.

6.2.4

F24F9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GESCHILLEN GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de Geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_RCIV door de eenheidstaak
F21F9 Een extract nemen uit TBT_AI_05_RCIV voor geschillen gegevens, zodat ze vervolgens in

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 94 van 148

het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F6 Het laden van geschillen gegevens uit
TBT_AI_05.

6.2.5

F24G1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GESCHILLEN GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_VB
Bestaansreden
Transformeren van de Geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AI_05_VB door de eenheidstaak
F21G1 Een extract nemen uit TBT_AI_05_VB voor geschillen gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26F6 Het laden van geschillen gegevens uit
TBT_AI_05.

6.2.6

F24G2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_01_PBE
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_01_PBE door de
eenheidstaak F21G2 Een extract nemen uit TBT_AOIF_01_PBE voor Controle en bijstand gegevens
, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het laden
van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.7

F24G3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_01_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_01_RCIV door de
eenheidstaak F21G3 Een extract nemen uit TBT_AOIF_01_RCIV voor Controle en bijstand
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.8

F24G4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_01_VEN
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_01_VEN door de
eenheidstaak F21G4 Een extract nemen uit TBT_AOIF_01_VEN voor Controle en bijstand gegevens
, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het laden
van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.9

F24G5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_06_PBE
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_06_PBE door de
eenheidstaak F21G5 Een extract nemen uit TBT_AOIF_06_PBE voor Controle en bijstand gegevens
, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G5 Het laden
van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_06.
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6.2.10 F24H8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_06_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_06_RCIV door de
eenheidstaak F21H8 Een extract nemen uit TBT_AOIF_06_RCIV voor Controle en bijstand
gegevens , zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G5 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_06.

6.2.11 F24H9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_06_VEN
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_06_VEN door de
eenheidstaak F21H9 Een extract nemen uit TBT_AOIF_06_VEN voor Controle en bijstand gegevens
, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G5 Het laden
van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_06.

6.2.12 F24G6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_08_LIST2&3
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_08_List2&3 door
de eenheidstaak F21G6 Een extract nemen uit TBT_AOIF_08_List2&3voor Controle en bijstand
gegevens , zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.13 F24G7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_08_PB
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_08_PB door de
eenheidstaak F21G7 Een extract nemen uit TBT_AOIF_08_PB voor Controle en bijstand gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het laden van
controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.14 F24G8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_08_RPB
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_08_RPB door de
eenheidstaak F21G8 Een extract nemen uit TBT_AOIF_08_RPB voor Controle en bijstand gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het laden van
controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.15 F24G9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_08_VEN
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en geschil gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_08_VEN door de
eenheidstaak F21G9 Een extract nemen uit TBT_AOIF_08_VEN voor Controle en bijstand
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gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.16 F24H1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_08_VEN-NI
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_08_VEN-NI door
de eenheidstaak F21H1 Een extract nemen uit TBT_AOIF_08_VEN-NI voor Controle en bijstand
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26G2 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_01 en TBT-AOIF_08.

6.2.17 F24H2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
TBT_AOIF_11_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit TBT_AOIF_11_RCIV door de
eenheidstaak F21H2 Een extract nemen uit TBT_AOIF_11_RCIV voor Controle en bijstand
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26H2 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit TBT_AOIF_11_RCIV.

6.2.18 F24H3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KLACHT EN CONSTATATIE GEGEVENS UIT
BBI_05_ETR
Bestaansreden
Transformeren van de klacht en constatatie gegevens, geëxtraheerd uit BBI_05_ETR door de
eenheidstaak F21H3 Een extract nemen uit BBI_05_ETR voor klacht en constatatie gegevens, zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26H3 Het laden van klacht
en constatatie gegevens uit BBI_05_ETR.

6.2.19 F24H4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT GESCHILLEN GEGEVENS UIT WF GESCHIL
Bestaansreden
Transformeren van de Geschil gegevens, geëxtraheerd uit WF Geschil door de eenheidstaak F21H4
Een extract nemen uit WF geschil voor geschillen gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen
geladen worden door de eenheidstaak F26H4 Het laden van geschillen gegevens uit WF geschillen.

6.2.20 F24H5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de Controle en bijstand gegevens, geëxtraheerd uit niet geïdentificeerde bron door
de eenheidstaak F21H5 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor controle en bijstand
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26H5 Het
laden van controle en bijstand gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

6.2.21 F24H6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KLACHT EN CONSTATATIE GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de Klacht en constatatie gegevens, geëxtraheerd uit niet geïdentificeerde bron
door de eenheidstaak F21H6 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor klacht en

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 97 van 148

constatatie gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak
F26H6 Het laden van klachten en vaststelling gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

6.2.22 F24H7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FRAUDE ZAKEN GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de Fraude zaken gegevens, geëxtraheerd uit niet geïdentificeerde bron door de
eenheidstaak F21H7 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor fraude zaken
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26H7 Het
laden van fraude zaken gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

6.3 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE
VERWERPINGEN

6.3.1

F23G2 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende controle en bijstand, geëxtraheerd uit het TBT
systeem maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

6.3.2

F23H4 HET VERWERKEN VAN VERWERPINGEN VAN WF GESCHILLEN GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende geschillen, geëxtraheerd uit het systeem dat de
workflow Geschillen zal ondersteunen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

6.4 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET CORRECTIERAPPORT
6.4.1

F25G2 CORRECTIERAPPORT VAN CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het TBT systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer van
het datawarehouse betreffende de controle en bijstand gegevens.

6.4.2

F25H4 CORRECTIERAPPORT VOOR DE GEGEVENS UIT DE WF GESCHILLEN
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het systeem dat de workflow Geschillen zal ondersteunen van de fouten en
correcties uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de geschillen gegevens.

6.5 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET LADEN
6.5.1

F26F6 HET LADEN VAN GESCHILLEN GEGEVENS UIT TBT_AI_05
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet F03 Geschillen :
o

F0301 Geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
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o

F24F6 Het transformeren van het extract geschillen gegevens uit TBT_AI_05_A80 BAUT

o

F24F7 Het transformeren van het extract geschillen gegevens uit TBT_AI_05_BV

o

F24F8 Het transformeren van het extract geschillen gegevens uit TBT_AI_05_ICPC

o

F24F9 Het transformeren van het extract geschillen gegevens uit TBT_AI_05_RCIV

o

F24G1 Het transformeren van het extract geschillen gegevens uit TBT_AI_05_VB

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.2

F26G2 HET LADEN VAN CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT TBT_AOIF_01 EN TBTAOIF_08
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet F01 Controle en bijstand:
o

F0102 Gedetailleerde selectie

o

F0106 Controle

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24G2 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_01_PBE

o

F24G3 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_01_RCIV

o

F24G4 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_01_VEN

o

F24G6 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_08_List2&3

o

F24G7 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_08_PB

o

F24G8 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_08_RPB

o

F24G9 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_08_VEN

o

F24H1 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_08_VEN-NI

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.3

F26G5 HET LADEN VAN CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT TBT_AOIF_06
Bestaansreden
De volgende klasse behoort tot het facet F01 Controle en bijstand:
o

F0107 Operationele feedback van de bijstand

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformaties:
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o

F24G5 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_06_PBE

o

F24H8 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_06_RCIV

o

F24H9 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_06_VEN

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.4

F26H2 HET LADEN VAN CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT TBT_AOIF_11_RCIV
Bestaansreden
De volgende klasse behoort tot het facet F01 Controle en bijstand:
o

F0107 Operationele feedback van de bijstand

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24H2 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit
TBT_AOIF_11_RCIV

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.5

F26H3 HET LADEN VAN KLACHT EN CONSTATATIE GEGEVENS UIT BBI_05_ETR
Bestaansreden
De volgende klasse behoort tot het facet F02 Klacht en constatatie :
o

F0204 Externe informatie

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24H3 Het transformeren van het extract klacht en constatatie gegevens uit BBI_05_ETR

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.6

F26H4 HET LADEN VAN GESCHILLEN GEGEVENS UIT WF GESCHILLEN
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet F03 Geschillen:
o

F0301 Geschillen

o

F0302 Opvolging van geschillen

o

F0303 Feedback van geschillen

o

F0304 Rol ten opzichte van een geschil

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24H4 Het transformeren van het extract geschillen gegevens uit WF geschil
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Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.7

F26H5 HET LADEN VAN CONTROLE EN BIJSTAND GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet F01 Controle en bijstand:
o

F0101 Selectie

o

F0103 Feedback van bijstandsmodel

o

F0104 Feedback van controle model

o

F0105 Feedback van selectie

o

F0108 Bijstand

o

F0109 Operationele feedback van de bijstand

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24H5 Het transformeren van het extract controle en bijstand gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.8

F26H6 HET LADEN VAN KLACHTEN EN VASTSTELLING GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet F02 Klacht en constatatie :
o

F0201 Algemene informatie

o

F0202 Klacht

o

F0203 Constatatie van een onderzoek

o

F0205 Informatie opvolging

o

F0206 Rol ten aanzien van algemene informatie

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24H6 Het transformeren van het extract klacht en constatatie gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks

6.5.9

F26H7 HET LADEN VAN FRAUDE ZAKEN GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet F04 Fraude zaken:
o

F0401 Frauduleuze link
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o

F0402 Rol ten aanzien van frauduleuze link

o

F0403 Fraude

o

F0404 Rechtszaak

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24H7 Het transformeren van het extract fraude zaken gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks
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7. ETL SUBJECT G INVORDERING
Omschrijving
Het document geeft de lijst weer van de eenheidstaken extractie , transformatie en laden voor
de gegevens van het subject G Invordering in het datawarehouse voor risicoanalyse.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

1.0

Ter validatie

DJA

13/05/2004

1.1

Toevoegen van diagrammen en
andere eenheidstaken (F22*, F23*,
F25*)

DBO

21/05/2004

1.2

Versie ter validatie

PBE

08/06/2004

1.3

Aanpassing na vergadering
Bernabé/Denef van 15/07/2004

PBE

15/06/2004

7.1 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR DE EXTRACTIE
7.1.1

F21A1 EEN EXTRACT NEMEN UIT DE KLASSE RECEIVEDPAYMENT VOOR BETALING EN
VEREFFENING GEGEVENS

Bestaansreden
Uit de klasse ReceivedPayment (DA Paperless L1) gegevens halen, die toelaten de volgende klassen
op te vullen van het facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
DA Paperless oplevering 1 : klasse ReceivedPayment

7.1.2

F21A2 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA PAPERLESS L1VOOR BETALING EN VEREFFENING
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit DA Paperless oplevering 1 gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van het
facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0103 Imputatie

Bron
DA Paperless oplevering 1
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7.1.3

F21A3 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA
GEGEVENS

PAPERLESS L2&L3VOOR INVORDERINGSACTIE

Bestaansreden
Uit DA Paperless oplevering 2 en 3 gegevens halen, die toelaten de volgende klassen op te vullen van
het facet G02 Invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Bron
DA Paperless oplevering 2 en 3

7.1.4

F21A4 EEN EXTRACT NEMEN UIT DA
GEGEVENS

PAPERLESS L2&L3 VOOR BEWARENDE MAATREGELEN

Bestaansreden
Uit DA Paperless oplevering 2 en 3 gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet G04 Bewarende maatregelen :
o

G0401 Bewarende maatregelen

Bron
DA Paperless oplevering 2 en 3

7.1.5

F21A5 EEN EXTRACT NEMEN UIT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT VOOR FAILLISSEMENT EN
CONCORDAAT GEGEVENS

Bestaansreden
Uit faillissement en concordaat gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het
facet G05 Faillissement en concordaat :
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0505 Vereffeningsplan concordaat

Bron
Faillissementen en concordaten : externe bron

7.1.6

F21A6 EEN EXTRACT NEMEN UIT COLLECTIEVE REGELS VOOR FAILLISSEMENT EN
CONCORDAAT GEGEVENS
Bestaansreden
Uit collectieve regelingen gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
G05 Faillissement en concordaat :
o

G0501 Invorderingsincident
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o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0506 Collectieve schuldenregeling

Bron
Collectieve regelingen : externe bron

7.1.7

F21A7 EEN EXTRACT NEMEN UIT NOTARIËLE STUDIES VOOR BEWARENDE MAATREGELEN
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit notariële studies gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G04
Bewarende maatregelen :
o

G0402 Notariële informatie

o

G0403 Rol persoon

Bron
Notariële studies

7.1.8

F21A8 EEN EXTRACT NEMEN UIT ORIO VOOR INVORDERINGSACTIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit het ORIO bestand gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G02
Invorderingsactie :
o

G0201 Invorderingstitel

Bron
BTWTVA VI/9 – Orio bestand : bevat informatie over invorderingsorders aangemaakt door de BTW
ontvangsten, alsook informatie over uitgevoerde betalingen en gerecupereerde bedragen

7.1.9

F21A9 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_A80 B-AUT VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_A80 B-AUT gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het
facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_A80 B-AUT

7.1.10 F21B1 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_BV VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling
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Bron
TBT_AI_04_BV

7.1.11 F21B2 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_CIV VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_CIV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_CIV

7.1.12 F21B3 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_ICPC GB VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_ICPC GB gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_ICPC Gewone Betalingen

7.1.13 F21B4 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_ICPC WACHTREKENING VOOR
VEREFFENING GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_ICPC Wachtrekening gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen
van het facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_ICPC Wachtrekening

7.1.14 F21B5 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_RCIV VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_RCIV
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7.1.15 F21B6 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_VA VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_VA gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_VA

7.1.16 F21B7 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_04_VB VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_AI_04_VB gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Bron
TBT_AI_04_VB

7.1.17 F21B8 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_A80 B-AUT VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_A80 B-AUT gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
G01 Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Bron
TBT_05_A80 B-AUT

7.1.18 F21B9 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_A80 B-AUT VOOR INVORDERINGSACTIE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_05_A80 B-AUT gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
G02 Invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Bron
TBT_05_A80 B-AUT
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7.1.19 F21C0 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_ICPC VOOR INVORDERINGSACTIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_ICPC gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G02
Invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Bron
TBT_05_ICPC

7.1.20 F21C1 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_A80 B-AUT VOOR INVORDERINGSACTIE
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_05_A80 B-AUT gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet
G05 Faillissement en concordaat :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Bron
TBT_05_A80 B-AUT

7.1.21 F21C2 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_BV VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Bron
TBT_05_BV

7.1.22 F21C3 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_BV VOOR INVORDERINGSACTIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G02
invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand
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Bron
TBT_05_BV

7.1.23 F21C4 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_BV VOOR FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_05_BV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G05
Faillissement et akkoord bij faillissement :
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0506 Collectieve schuldenregeling

Bron
TBT_05_BV

7.1.24 F21C5 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_ICPC VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_ICPC gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Bron
TBT_05_ICPC

7.1.25 F21C6 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_ICPC VOOR FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_05_ICPC gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G05
faillissement en akkoord :
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0506 Collectieve schuldenregeling

Bron
TBT_05_ICPC
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7.1.26 F21C7 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_RCIV VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Bron
TBT_05_RCIV

7.1.27 F21C8 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_RCIV VOOR INVORDERINGSACTIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G02
invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Bron
TBT_05_RCIV

7.1.28 F21C9 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_RCIV VOOR FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS

Bestaansreden
Uit TBT_05_RCIV gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G05
Faillissement et akkoord bij faillissement :
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0506 Collectieve schuldenregeling

Bron
TBT_05_RCIV

7.1.29 F21D0 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_VB VOOR INVORDERINGSACTIE GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_VB gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G02
invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging
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o

G0205 Vraag om bijstand

Bron
TBT_05_VB

7.1.30 F21D1 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_AI_05_VB VOOR VEREFFENING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit TBT_05_VB gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van het facet G01
Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Bron
TBT_05_VB

7.1.31 F21D2 EEN EXTRACT NEMEN UIT TBT_05_VB VOOR FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS

Bestaansreden
Door gegevens uit TBT_05_VB te halen, kan de volgende klasse van het facet G05 Faillissement en
concordaat :
o

G0501 Incident bij invordering

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0506 Collectieve schuldenregeling

Bron
TBT_05_VB

7.1.32 F21D3 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 1 VOOR
VERMINDERING / VERLIES VAN SCHULDVORDERING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet G03 Vermindering / verlies van schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0302 Kwijtschelding en laten vallen

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.1.33 F21D4 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 2 VOOR
VERMINDERING / VERLIES VAN SCHULDVORDERING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet G03 Vermindering / verlies van schuldvordering :
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o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0303 Klacht

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.1.34 F21D5 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 3 VOOR
VERMINDERING / VERLIES VAN SCHULDVORDERING GEGEVENS
Bestaansreden
Door gegevens een niet geïdentificeerde bron te halen, kan de volgende klasse van het facet G03
Vermindering / verlies van schuldvordering aangemaakt worden:
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0304 Verjaring

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.1.35 F21D6 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 4 VOOR
VERMINDERING / VERLIES VAN SCHULDVORDERING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet G03 Vermindering / verlies van schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0305 Vermindering / vrijstelling

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.1.36 F21D7 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 5 VOOR
VERMINDERING / VERLIES VAN SCHULDVORDERING GEGEVENS
Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet G03 Vermindering / verlies van schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0306 Uitwissing

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.1.37 F21D8 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR FAILLISSEMENT
EN CONCORDAAT GEGEVENS

Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet A01 Persoon :
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o

G0501 Invorderingsincident

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0507 Protest

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.1.38 F21D9 EEN EXTRACT NEMEN UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON VOOR MAATREGEL
VOOR BEHOUD GEGEVENS

Bestaansreden
Uit een niet geïdentificeerde bron gegevens halen, die toelaten de volgende klasse op te vullen van
het facet A01 Persoon :
o

G0404 Aanvraag van certificaat

Bron
Niet geïdentificeerde bron

7.2 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN DE TRANSFORMATIE
7.2.1

F24A1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT DE KLASSE
RECEIVEDPAYMENT
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit klasse RecievedPayment door de
eenheidstaak F21A1 Een extract nemen uit de klasse ReceivedPayment voor betaling en vereffening
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A1 Het
laden van vereffening gegevens uit de klasse ReceivedPayment.

7.2.2

F24A2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT DA
PAPERLESS L1
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit Paperless L1 door de eenheidstaak
F21A2 Een extract nemen uit DA Paperless L1voor betaling en vereffening gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A2 Het laden van
vereffening gegevens uit DA Paperless L1.

7.2.3

F24A3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT DA
PAPERLESS L2&L3
Bestaansreden
Transformeren van de invorderingsactie gegevens, geëxtraheerd uit Paperless L2&3 door de
eenheidstaak F21A3 Een extract nemen uit DA Paperless L2&L3voor invorderingsactie gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A3 Het laden van
invorderingsactie gegevens uit DA Paperless L2&L3.

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 113 van 148

7.2.4

F24A4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MAATREGELEN VOOR BEHOUD GEGEVENS
UIT DA PAPERLESS L2&L3
Bestaansreden
Transformeren van de bewarende maatregelen gegevens, geëxtraheerd uit Paperless L2&3door de
eenheidstaak F21A4 Een extract nemen uit DA Paperless L2&L3 voor bewarende maatregelen
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A4 Het
laden van bewarende maatregelen gegevens uit DA Paperless L2&L3.

7.2.5

F24A5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT

Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit en akkoord bij
faillissement door de eenheidstaak F21A5 Een extract nemen uit faillissement en concordaat voor
faillissement en concordaat gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door
de eenheidstaak F26A5 Het laden van faillissement en concordaat gegevens uit concordaat.

7.2.6

F24A6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT COLLECTIEVE REGELS

Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit regels door de
eenheidstaak F21A6 Een extract nemen uit collectieve regels voor Faillissement en concordaat
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A6 Het
laden van faillissement en concordaat gegevens uit collectieve regels.

7.2.7

F24A7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT MAATREGELEN VOOR BEHOUD GEGEVENS
UIT NOTARIËLE STUDIES

Bestaansreden
Transformeren van de bewarende maatregelen gegevens, geëxtraheerd uit Notariële studies door de
eenheidstaak F21A7 Een extract nemen uit Notariële studies voor bewarende maatregelen gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A7 Het laden van
bewarende maatregelen gegevens uit Notariële Studies.

7.2.8

F24A8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT ORIO
Bestaansreden
Transformeren van de invorderingsactie gegevens, geëxtraheerd uit orio-bestanden door de
eenheidstaak F21A8 Een extract nemen uit ORIO voor Invorderingsactie gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A8 Het laden van
invorderingsactie gegevens uit ORIO.

7.2.9

F24A9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_A80 B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_A80 B-AUT door de
eenheidstaak F21A9 Een extract nemen uit TBT_AI_04_A80 B-AUT voor vereffening gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van
vereffening gegevens uit TBT.
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7.2.10 F24B1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_BV
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_BV door de eenheidstaak
F21B1 Een extract nemen uit TBT_AI_04_BV voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van vereffening gegevens uit
TBT.

7.2.11 F24B2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_CIV
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_CIV door de eenheidstaak
F21B2 Een extract nemen uit TBT_AI_04_CIV voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van vereffening gegevens
uit TBT.

7.2.12 F24B3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_ICPC GB
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_ICPC GB door de
eenheidstaak F21B3 Een extract nemen uit TBT_AI_04_ICPC GB voor vereffening gegevens, zodat
ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van
vereffening gegevens uit TBT.

7.2.13 F24B4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_ICPC WACHTREKENING
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_ICPC WR door de
eenheidstaak F21B4 Een extract nemen uit TBT_AI_04_ICPC Wachtrekening voor vereffening
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het
laden van vereffening gegevens uit TBT.

7.2.14 F24B5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_RCIV door de eenheidstaak
F21B5 Een extract nemen uit TBT_AI_04_RCIV voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van vereffening gegevens
uit TBT.

7.2.15 F24B6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_VA
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_VA door de eenheidstaak
F21B6 Een extract nemen uit TBT_AI_04_VA voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in het
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DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van vereffening gegevens uit
TBT.

7.2.16 F24B7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_04_VB
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_04_VB door de eenheidstaak
F21B7 Een extract nemen uit TBT_AI_04_VB voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26A9 Het laden van vereffening gegevens uit
TBT.

7.2.17 F24B8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_05_A80 B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _05_A80 B-AUT door de eenheidstaak
F21B8 Een extract nemen uit TBT_05_A80 B-AUT voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens
in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B8 Het laden van vereffening
gegevens uit TBT_05_A80_B_AUT.

7.2.18 F24B9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT
_05_A80 B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de invorderingsactie gegevens, geëxtraheerd uit _05_A80 B-AUT door de
eenheidstaak F21B9 Een extract nemen uit TBT_05_A80 B-AUT voor Invorderingsactie gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B9 Het laden van
invorderingsactie gegevens uit TBT_05.

7.2.19 F24C0 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT
TBT_05_ICPC
Bestaansreden
Transformeren van de invorderingsactie gegevens, geëxtraheerd uit _AI_05_ICPC door de
eenheidstaak F21C0 Een extract nemen uit TBT_05_ICPC voor invorderingsactie gegevens, zodat ze
vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B9 Het laden van
invorderingsactie gegevens uit TBT_05.

7.2.20 F24C1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT TBT_05_A80 B-AUT
Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat en akkoord bij faillissement gegevens,
geëxtraheerd uit _05_A80 B-AUT door de eenheidstaak F21C1 Een extract nemen uit TBT_05_A80
B-AUT voor invorderingsactie gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden
door de eenheidstaak F26C1 Het laden van faillissement en concordaat gegevens uit TBT_05.

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 116 van 148

7.2.21 F24C2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_BV
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_05_BV door de eenheidstaak
F21C2 Een extract nemen uit TBT_AI_05_BV voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B8 Het laden van vereffening gegevens uit
TBT_05_A80_B_AUT.

7.2.22 F24C3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT
TBT_05_BV
Bestaansreden
Transformeren van de invorderingsactie gegevens, geëxtraheerd uit _05_BV door de eenheidstaak
F21C3 Een extract nemen uit TBT_05_BV voor invorderingsactie gegevens, zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B9 Het laden van invorderingsactie
gegevens uit TBT_05.

7.2.23 F24C4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT TBT_05_BV
Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit _05_BV door de
eenheidstaak F21C4 Een extract nemen uit TBT_05_BV voor faillissement en concordaat gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26C1 Het laden van
faillissement en concordaat gegevens uit TBT_05.

7.2.24 F24C5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_ICPC
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_05_ICPC door de eenheidstaak
F21C5 Een extract nemen uit TBT_AI_05_ICPC voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B8 Het laden van vereffening gegevens
uit TBT_05_A80_B_AUT.

7.2.25 F24C6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT TBT_05_ICPC
Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit _05_ICPC door de
eenheidstaak F21C6 Een extract nemen uit TBT_05_ICPC voor faillissement en concordaat
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26C1 Het
laden van faillissement en concordaat gegevens uit TBT_05.

7.2.26 F24C7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit TBT_A1_05_RCIV door de
eenheidstaak F21C7 Een extract nemen uit TBT_AI_05_RCIV voor vereffening gegevens, zodat ze
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vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B8 Het laden van
vereffening gegevens uit TBT_05_A80_B_AUT.

7.2.27 F24C8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT
TBT_05_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de invordering gegevens, geëxtraheerd uit _AI_05_RCIV door de eenheidstaak
F21C8 Een extract nemen uit TBT_05_RCIV voor invorderingsactie gegevens, zodat ze vervolgens
in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B9 Het laden van invorderingsactie
gegevens uit TBT_05.

7.2.28 F24C9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT TBT_05_RCIV
Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit _05_RCIV door de
eenheidstaak F21C9 Een extract nemen uit TBT_05_RCIV voor faillissement en concordaat
gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26C1 Het
laden van faillissement en concordaat gegevens uit TBT_05.

7.2.29 F24D0 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT
TBT_05_VB
Bestaansreden
Transformeren van de invorderingsactie gegevens, geëxtraheerd uit _05_VB door de eenheidstaak
F21D0 Een extract nemen uit TBT_05_VB voor invorderingsactie gegevens, zodat ze vervolgens in
het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B9 Het laden van invorderingsactie
gegevens uit TBT_05.

7.2.30 F24D1 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT VEREFFENING GEGEVENS UIT
TBT_AI_05_VB
Bestaansreden
Transformeren van de vereffening gegevens, geëxtraheerd uit _AI_05_VB door de eenheidstaak
F21D1 Een extract nemen uit TBT_AI_05_VB voor vereffening gegevens, zodat ze vervolgens in het
DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26B8 Het laden van vereffening gegevens uit
TBT_05_A80_B_AUT.

7.2.31 F24D2 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT TBT_05_VB
Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit _05_VB door de
eenheidstaak F21D2 Een extract nemen uit TBT_05_VB voor faillissement en concordaat gegevens,
zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26C1 Het laden van
faillissement en concordaat gegevens uit TBT_05.
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7.2.32 F24D3 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KORTING / VERLIES DOOR
SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 1
Bestaansreden
Transformeren van de korting / verlies door schuldvordering gegevens, geëxtraheerd uit niet
geïdentificeerde bron door de eenheidstaak F21D3 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde
bron 1 voor vermindering / verlies van schuldvordering gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26D3 Het laden van kortingen /verlies door
schuldvordering gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

7.2.33 F24D4 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KORTING / VERLIES DOOR
SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 2
Bestaansreden
Transformeren van de korting / verlies door schuldvordering gegevens, geëxtraheerd uit niet
geïdentificeerde bron door de eenheidstaak F21D4 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde
bron 2 voor vermindering / verlies van schuldvordering gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26D4 Het laden van kortingen /verlies door
schuldvordering gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

7.2.34 F24D5 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KORTING / VERLIES DOOR
SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 3
Bestaansreden
Transformeren van de korting / verlies door schuldvordering gegevens, geëxtraheerd uit niet
geïdentificeerde bron door de eenheidstaak F21D5 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde
bron 3 voor vermindering / verlies van schuldvordering gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26D5 Het laden van kortingen /verlies door
schuldvordering gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

7.2.35 F24D6 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KORTING / VERLIES DOOR
SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 4
Bestaansreden
Transformeren van de korting / verlies door schuldvordering gegevens, geëxtraheerd uit niet
geïdentificeerde bron door de eenheidstaak F21D6 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde
bron 4 voor vermindering / verlies van schuldvordering gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26D6 Het laden van kortingen /verlies door
schuldvordering gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.

7.2.36 F24D7 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT KORTING / VERLIES DOOR
SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 5
Bestaansreden
Transformeren van de korting / verlies door schuldvordering gegevens, geëxtraheerd uit niet
geïdentificeerde bron door de eenheidstaak F21D7 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde
bron 5 voor vermindering / verlies van schuldvordering gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH
kunnen geladen worden door de eenheidstaak F26D7 Het laden van kortingen /verlies door
schuldvordering gegevens uit een niet geïdentificeerde bron.
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7.2.37 F24D8 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT
GEGEVENS UIT EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de faillissement en concordaat gegevens, geëxtraheerd uit niet geïdentificeerde
bron door de eenheidstaak F21D8 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor
faillissement en concordaat gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door
de eenheidstaak F26D8 Het laden van faillissement en concordaat gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron.

7.2.38 F24D9 HET TRANSFORMEREN VAN HET EXTRACT BEWARENDE MAATREGELEN GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Transformeren van de bewarende maatregelen gegevens, geëxtraheerd uit niet geïdentificeerde bron
door de eenheidstaak F21D9 Een extract nemen uit een niet geïdentificeerde bron voor maatregel
voor behoud gegevens, zodat ze vervolgens in het DWH kunnen geladen worden door de
eenheidstaak F26D9 Het laden van bewarende maatregelen gegevens uit een niet geïdentificeerde
bron.

7.3 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE
VERWERPINGEN

7.3.1

F23A1 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN BETALINGSGEGEVENS AFKOMSTIG UIT
DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende invordering, geëxtraheerd uit het Paperless
systeem van Douane en Accijnzen maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

7.3.2

F23A9 HET VERWERKEN VAN DE VERWERPINGEN VAN INVORDERING GEGEVENS AFKOMSTIG

UIT TBT

Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de gegevens betreffende invordering, geëxtraheerd uit het TBT systeem
maar verworpen na validatie door het datawarehouse.

7.4 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VAN HET CORRECTIERAPPORT
7.4.1

F25A1 CORRECTIERAPPORT VAN BETALINGSGEGEVENS AFKOMSTIG UIT DA PAPERLESS
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het Paperless systeem van Douane en Accijnzen van de fouten en correcties
uitgevoerd door het beheer van het datawarehouse betreffende de betalingsgegevens.

7.4.2

F25A9 CORRECTIERAPPORT VAN INVORDERING GEGEVENS AFKOMSTIG UIT TBT
Bestaansreden
Laat de melding toe aan het TBT systeem van de fouten en correcties uitgevoerd door het beheer van
het datawarehouse betreffende de invordering gegevens.
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7.5 BESCHRIJVING VAN DE EENHEIDSTAKEN VOOR HET LADEN
7.5.1

F26A1 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT DE KLASSE RECEIVEDPAYMENT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A1 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit de klasse
ReceivedPayment

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.2

F26A2 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT DA PAPERLESS L1
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0103 Imputatie

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A2 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit DA Paperless L1

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.3

F26A3 HET LADEN VAN INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT DA PAPERLESS L2&L3
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G02 Invorderingsactie :
o

G0202 Invorderingsactie

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A3 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit DA Paperless
L2&L3

Frequentie van het laden
Maandelijks
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7.5.4

F26A4 HET LADEN VAN BEWARENDE MAATREGELEN GEGEVENS UIT DA PAPERLESS L2&L3
Bestaansreden
De volgende klasse behoort tot het facet G04 Bewarende maatregelen :
o

G0401 Bewarende maatregelen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A4 Het transformeren van het extract maatregelen voor behoud gegevens uit DA
Paperless L2&L3

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.5

F26A5 HET LADEN VAN FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT GEGEVENS UIT CONCORDAAT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G05 faillissement en concordaat:
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0505 Vereffeningsplan concordaat

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A5 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
faillissement en concordaat

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.6

F26A6 HET LADEN VAN FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT GEGEVENS UIT COLLECTIEVE
REGELS

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G05 faillissement en concordaat:
o

G0501 Incident bij invordering

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0506 Collectieve schuldenregeling

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A6 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
collectieve regels

Frequentie van het laden
Maandelijks
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7.5.7

F26A7 HET LADEN VAN BEWARENDE MAATREGELEN GEGEVENS UIT NOTARIËLE STUDIES
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G04 Bewarende maatregelen :
o

G0402 Notariële informatie

o

G0403 Rol persoon

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A7 Het transformeren van het extract maatregelen voor behoud gegevens uit notariële
studies

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.8

F26A8 HET LADEN VAN INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT ORIO
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G02 Invorderingsactie:
o

G0201 Invorderingstitel

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24A8 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit ORIO

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.9

F26A9 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT TBT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0101 Vereffening

o

G0102 Betaling

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F24A9 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_A80 BAUT

o

F24B1 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_BV

o

F24B2 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_CIV

o

F24B3 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_ICPC
GB

o

F24B4 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_ICPC
Wachtrekening

o

F24B5 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_RCIV

o

F24B6 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_VA

o

F24B7 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_04_VB
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Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.10 F26B8 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT TBT_05_A80_B_AUT
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24B8 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_05_A80 B-AUT

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.11 F26B9 HET LADEN VAN INVORDERINGSACTIE GEGEVENS UIT TBT_05
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet Invorderingsactie :
o

G0202 Plan voor invordering

o

G0203 Aanmaning

o

G0204 Vervolging

o

G0205 Vraag om bijstand

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F24B9 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit _05_A80 BAUT

o

F24C0 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit TBT_05_ICPC

o

F24C3 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit TBT_05_BV

o

F24C8 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit TBT_05_RCIV

o

F24D0 Het transformeren van het extract invorderingsactie gegevens uit TBT_05_VB

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.12 F26C1 HET LADEN VAN FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT GEGEVENS UIT TBT_05
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G05 faillissement en concordaat:
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0502 Faillissement

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0504 Concordaat

o

G0506 Collectieve schuldenregeling
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Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F24C1 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
TBT_05_A80 B-AUT

o

F24C4 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
TBT_05_BV

o

F24C6 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
TBT_05_ICPC

o

F24C9 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
TBT_05_RCIV

o

F24D2 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit
TBT_05_VB

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.13 F26C2 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT TBT_05_BV
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformaties:
o

F24C2 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_05_BV

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.14 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT TBT_05_ICPC
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24C5 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_05_ICPC

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.15 F26C7 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT TBT_05_RCIV
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
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o

F24C7 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_05_RCIV

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.16 HET LADEN VAN VEREFFENING GEGEVENS UIT TBT_05_VB
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G01 Vereffening :
o

G0104 Vereffeningsplan

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D1 Het transformeren van het extract vereffening gegevens uit TBT_AI_05_VB

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.17 F26D3 HET LADEN VAN KORTINGEN /VERLIES DOOR SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 1
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G03 Korting/verlies bij schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0302 Kwijtschelding en laten vallen

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D3 Het transformeren van het extract korting / verlies door schuldvordering gegevens
uit een niet geïdentificeerde bron 1

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.18 F26D4 HET LADEN VAN KORTINGEN /VERLIES DOOR SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 2
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G03 Korting/verlies bij schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0303 Klacht

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D4 Het transformeren van het extract korting / verlies door schuldvordering gegevens
uit een niet geïdentificeerde bron 2

Frequentie van het laden
Maandelijks
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7.5.19 F26D5 HET LADEN VAN KORTINGEN /VERLIES DOOR SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 3
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G03 Korting/verlies bij schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0304 Verjaring

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D5 Het transformeren van het extract korting / verlies door schuldvordering gegevens
uit een niet geïdentificeerde bron 3

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.20 F26D6 HET LADEN VAN KORTINGEN /VERLIES DOOR SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 4
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G03 Korting/verlies bij schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0305 Vermindering / vrijstelling

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D6 Het transformeren van het extract korting / verlies door schuldvordering gegevens
uit een niet geïdentificeerde bron 4

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.21 F26D7 HET LADEN VAN KORTINGEN /VERLIES DOOR SCHULDVORDERING GEGEVENS UIT
EEN NIET GEÏDENTIFICEERDE BRON 5
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet G03 Korting/verlies bij schuldvordering :
o

G0301 Vermindering en verlies

o

G0306 Uitwissing

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D7 Het transformeren van het extract korting / verlies door schuldvordering gegevens
uit een niet geïdentificeerde bron 5

Frequentie van het laden
Maandelijks
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7.5.22 F26D8 HET LADEN VAN FAILLISSEMENT EN CONCORDAAT GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon :
o

G0501 Invorderingsincident

o

G0503 Betrokkene bij invorderingsincident

o

G0507 Protest

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D8 Het transformeren van het extract faillissement en concordaat gegevens uit een
niet geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks

7.5.23 F26D9 HET LADEN VAN BEWARENDE MAATREGELEN GEGEVENS UIT EEN NIET
GEÏDENTIFICEERDE BRON

Bestaansreden
Opvullen van de volgende klassen van het facet A01 Persoon :
o

G0404 Aanvraag van certificaat

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24D9 Het transformeren van het extract bewarende maatregelen gegevens uit een niet
geïdentificeerde bron

Frequentie van het laden
Maandelijks
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8. SAMENVATTEND FUNCTIONEEL MODEL – SUBJECT R
RISICO’S
Omschrijving
Dit hoofdstuk beschrijft de eenheidstaken voor het subsysteem « Beheren van risico’s ».
Dit subsysteem bevat alle beheersfuncties van gegevens betreffende het subject « Risico ».
Het bevat bovendien de beheersfuncties voor de feedbacks.

Historiek
Versie

Descriptor

Auteur

Datum

0.1

Oorspronkelijke versie

Joël Wozniak

11/05/2004

1.0

Integrale versie

Dominique Boisclair

25/05/2004

1.2

Aanpassingen na de workshop van
pré-validatie. Versie ter validatie.

Pascal Bernabé / Joël
Wozniak

03/07/2004

1.3

Aanpassingen na vergadering
Bernabé/Denef van 15/07/2004

Pascal Bernabé

15/07/2004

Bestaansreden
• Voorstel tot een betekenisvolle hergroepering van eenheidstaken.
• Helpen om de complexiteit van de architectuur te beheren.
• Het toekennen van de taken vergemakkelijken voor de use case analyse.
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8.1 FUNCTIE « ALGEMEEN RISICO»
8.1.1

BESCHRIJVING
Laat toe om een risico te identificeren en te beschrijven, zonder rekening te houden met de betrokken
doelgroepen, met bijstandsmodellen, met uit te voeren controles, enz.

8.1.2

EENHEIDSTAKEN

8.1.2.1 F3101 Een algemene beschrijving geven van de risico’s
Bestaansreden:
Laat toe een risico te beschrijven zonder rekening te houden met het facet aan dewelke deze
verbonden is. Gebruikt de eenheidstaak "F3102 Identificeren van een risico" om een unieke
identificerende sleutel toe te kennen.
Het risico wordt gekenmerkt door 2 onafhankelijke onderverdelingen:
Risico voor particulier, risico voor onderneming, risico voor marchandise…
Risico van dubbelzinnigheid, risico van tegenspraak, risico van afwezigheid

8.1.2.2 F3102 Identificeren van een risico
Bestaansreden:
Laat toe om een unieke identificerende sleutel toe te kennen aan een risico, zonder rekening te
houden met het facet aan dewelke deze verbonden is.

8.1.2.3 F3103 Identificeren van een risico reductie model
Bestaansreden:
Laat toe om een unieke identificerende sleutel toe te kennen aan een risico reductie model, zonder
rekening te houden met de categorie (controle, invordering of bijstand) aan dewelke deze verbonden
is.

8.1.2.4 F3104 Beschrijven van het controle model voor marchandise
Bestaansreden:
Laat toe om geïdentificeerde controle modellen in te schrijven ten einde één of meerdere bepaalde
risico’s te beperken.

8.1.2.5 F3105 Beschrijving van het bijstandsmodel
Bestaansreden:
Het geïdentificeerde bijstandsmodel beschrijven ten einde één of meerdere bepaalde risico’s te
beperken. Laat toe het doel van een risico reductie model te beschrijven en de bijstandsmodellen te
verenigen.

8.1.2.6 F3106 Beschrijving van het controle model
Bestaansreden:
Het geïdentificeerde controle model beschrijven ten einde één of meerdere bepaalde risico’s te
beperken. Laat toe het doel van een risico reductie model te beschrijven en de controle modellen te
verenigen.
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8.1.2.7 F3107 Beschrijven van de aanpak
Bestaansreden:
Laat toe instructies te voorzien voor elke fase van de reductie risico procedure, zij het door controle,
door bijstand of door invordering.

8.1.2.8 F3108 Beschrijving feedback vraag
Bestaansreden:
Laat toe de vragen in te schrijven die gesteld worden aan de taxatieambtenaar in het kader van
controle, invordering of bijstand, in functie van de verschillende risico reductie modellen met
betrekking tot een bepaald risico. De vragen zullen beheerd worden door de operationele systemen en
de antwoorden zullen bezorgd worden aan het datawarehouse.
De antwoorden, terug te vinden in alle facetten die feedback hebben, gebruiken de identificerende
sleutel van de vraag uit de feedback (met inbegrip van het facet geschillen van het subject Specifieke
behandeling).

8.1.2.9 F3109 Beschrijven van het invorderingsmodel
Bestaansreden:
Het geïdentificeerd invorderingsmodel beschrijven ten einde één of meerdere bepaalde risico’s te
beperken. Dit laat toe om het doel van het reductie risico model te beschrijven en om de
invorderingsmodellen te verenigen.

8.2 FUNCTIE « RISICO VAN PARTICULIEREN »
8.2.1

BESCHRIJVING
Laat toe een risicoprofiel dat verband houdt met particulieren, te identificeren en te beschrijven.

8.2.2

EENHEIDSTAKEN

8.2.2.1 F3201 Definiëren van een doelgroep van particulieren
Bestaansreden :
Een deelverzameling van de populatie natuurlijke personen. Een doelgroep kan opgesplitst worden in
verschillende doelgroepen, volgens de selectieregels (R0211 Regel) van de populatie.

8.2.2.2 F3202 Definiëren van de risico’s van particulieren
Bestaansreden:
Laat toe gegevens (i.e., met inbegrip van de relaties met andere klassen) in te voeren over de risico’s
van particulieren.

8.2.2.3 F3203 Definiëren thema's voor particulieren
Bestaansreden:
Laat toe gegevens in te voeren over thema'
s voor particulieren. Deze gegevens bevatten een
identificerende sleutel alsook een beschrijving van het uitgevoerde thema.

8.2.2.4 F3204 Identificeren van indicatoren van particulieren
Bestaansreden:
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
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Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.2.2.5 F3205 Beschrijven van incidenten van particulieren
Bestaansreden:
Laat toe de incidenten in te voeren die een particulier kunnen overkomen. De beschrijving van een
incident bevat de mogelijke impact op het risicobeheer alsook zijn belang.
Dezelfde incidenten kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.

8.2.2.6 F3206 Definiëren van regels voor particulieren
Bestaansreden:
Laat toe de waarden in te voeren van alle voorafgaandelijk geïdentificeerde indicatoren (cf. F3204
Identificeren van indicatoren van particulieren) op basis van dewelke een risico mogelijk wordt.

8.2.2.7 F3207 Kwalificeren van de preselectie kandidaten voor particulieren
Bestaansreden:
Kunnen inschrijven van informatie betreffende de kandidaat die deel uitmaakt van de doelgroep,
zoals de dienst die verplicht of facultatief de bijstand of de controle van deze persoon doet of dat de
persoon is uitgesloten geweest van de selectielijst.

8.3 FUNCTIE « RISICO ONDERNEMING »
8.3.1

BESCHRIJVING
Laat toe een risicoprofiel dat verband houdt met ondernemingen, te identificeren en te beschrijven.

8.3.2

EENHEIDTAKEN

8.3.2.1 F3301 Definiëren van doelgroep van ondernemingen
Bestaansreden:
Een deelverzameling van de populatie natuurlijke of rechtspersonen. Een doelgroep kan opgesplitst
worden in verschillende doelgroepen, volgens de selectieregels (R1011 Regel) van de populatie.

8.3.2.2 F3302 Definiëren van risico’s voor ondernemingen
Bestaansreden:
Laat toe gegevens (i.e., met inbegrip van de relaties met andere klassen) in te voeren over de risico’s
van ondernemingen.

8.3.2.3 F3303 Definiëren thema's voor ondernemingen
Bestaansreden:
Laat toe gegevens in te voeren over thema'
s voor ondernemingen. Deze gegevens bevatten een
identificerende sleutel alsook een beschrijving van het uitgevoerde thema.

8.3.2.4 F3304 Identificeren van indicatoren van ondernemingen
Bestaansreden:
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.
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8.3.2.5 F3305 Beschrijven van incidenten van ondernemingen
Bestaansreden:
Laat toe de incidenten in te voeren die een onderneming kunnen overkomen. De beschrijving van een
incident bevat de mogelijke impact op het risicobeheer alsook zijn belang.
Dezelfde incidenten kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.

8.3.2.6 F3306 Definiëren van regels voor ondernemingen
Bestaansreden:
Laat toe de waarden in te voeren van alle voorafgaandelijk geïdentificeerde indicatoren (cf. F3204
Identificeren van indicatoren van particulieren) op basis van dewelke een risico mogelijk wordt.

8.3.2.7 F3307 Kwalificeren van de preselectie kandidaten voor ondernemingen
Bestaansreden:
Kunnen inschrijven van informatie betreffende de kandidaat die deel uitmaakt van de doelgroep,
zoals de dienst die verplicht of facultatief de bijstand of de controle van deze persoon doet of dat de
persoon is uitgesloten geweest van de selectielijst.

8.4 FUNCTIE « RISICO INVORDERING »
8.4.1

BESCHRIJVING
Laat toe een risicoprofiel dat verband houdt met de invordering, te identificeren en te beschrijven.

8.4.2

EENHEIDSTAKEN

8.4.2.1 F3401 Definiëren van een doelgroep voor invordering
Bestaansreden:
Een deelverzameling van de populatie personen. Een doelgroep kan opgesplitst worden in
verschillende doelgroepen, volgens de selectieregels (R0211 Regel) van de populatie.

8.4.2.2 F3402 Identificeren van indicatoren voor invordering
Bestaansreden :
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.4.2.3 F3403 Beschrijven van incidenten van invordering
Bestaansreden :
Laat toe de incidenten in te voeren die kunnen voorkomen tijdens een invorderingsactie. De
beschrijving van een incident bevat de mogelijke impact op het risicobeheer alsook zijn belang.
Dezelfde incidenten kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.

8.4.2.4 F3404 Definiëren van regels voor invordering
Bestaansreden :
Laat toe de waarden in te voeren van alle voorafgaandelijk geïdentificeerde indicatoren (cf. F3204
Identificeren van indicatoren van particulieren) op basis van dewelke een risico mogelijk wordt.
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8.5 FUNCTIE « RISICO FRAUDE »
8.5.1

BESCHRIJVING
Laat toe een risicoprofiel dat verband houdt met de fraudebestrijding, te identificeren en te
beschrijven.

8.5.2

TAAKEENHEDEN

8.5.2.1 F3501 Definiëren van een doelgroep van fraude
Bestaansreden:
Een deelverzameling van de populatie personen. Een doelgroep kan opgesplitst worden in
verschillende doelgroepen, volgens de selectieregels (R0211 Regel) van de populatie.

8.5.2.2 F3502 Definiëren van fraude mechanismen
Bestaansreden:
Het definiëren van de karakteristieken die de werking uitleggen van een fraude.

8.5.2.3 F3503 Identificeren van de indicatoren voor fraude
Bestaansreden:
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.5.2.4 F3504 Beschrijven van incidenten bij fraude
Bestaansreden:
Laat toe de incidenten in te voeren die kunnen voorkomen tijdens een fraudezaak. De beschrijving
van een incident bevat de mogelijke impact op het risicobeheer alsook zijn belang. Dit betreft alle
pijlers betrokken bij fraude incidenten.
Dezelfde incidenten kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.

8.5.2.5 F3505 Definiëren van regels voor fraude
Bestaansreden:
Laat toe de waarden in te voeren van alle voorafgaandelijk geïdentificeerde indicatoren (cf. F3204
Identificeren van indicatoren van particulieren) op basis van dewelke een risico mogelijk wordt.

8.5.2.6 F3506 Kwalificeren van de preselectie kandidaten voor fraude
Bestaansreden:
Kunnen inschrijven van informatie betreffende de kandidaat die deel uitmaakt van de doelgroep,
zoals de dienst die verplicht of facultatief de bijstand of de controle van deze persoon doet of dat de
persoon is uitgesloten geweest van de selectielijst.

8.6 FUNCTIE « RISICO OPMETING EN WAARDERING EN RECHTZEKERHEID »
8.6.1

BESCHRIJVING
Laat toe een risicoprofiel dat verband houdt met de opmeting en waardering of de rechtszekerheid, te
identificeren en te beschrijven.
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8.6.2

EENHEIDSTAKEN

8.6.2.1 F3601 Definiëren van een doelgroep voor opmeting en waardering en rechtszekerheid
Bestaansreden:
Laat toe een doelgroep voor opmeting en waardering of rechtszekerheid, waarvoor risico’s en risico
indicatoren gedefinieerd zullen worden, te definiëren en te beschrijven,. Een doelgroep betreft
gewoonlijk een gegeven periode.

8.6.2.2 F3602 Definiëren van risico’s voor opmeting en waardering en rechtszekerheid
Bestaansreden:
Laat toe gegevens (i.e., met inbegrip van de relaties met andere klassen) in te voeren over de risico’s
van opmeting en waardering of rechtszekerheid.

8.6.2.3 F3603 Identificeren van indicatoren over opmeting en waardering en rechtszekerheid
Bestaansreden:
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.6.2.4 F3604 Beschrijven van incidenten over opmeting en waardering en rechtszekerheid
Bestaansreden:
Laat toe de incidenten in te voeren die een kunnen voorkomen tijdens een invorderingsactie. De
beschrijving van een incident bevat de mogelijke impact op het risicobeheer alsook zijn belang.
Dezelfde incidenten kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.

8.6.2.5 F3605 Definiëren van regels voor opmeting en waardering en rechtszekerheid
Bestaansreden:
Laat toe de waarden in te voeren van alle voorafgaandelijk geïdentificeerde indicatoren (cf. F3204
Identificeren van indicatoren van particulieren) op basis van dewelke een risico mogelijk wordt.

8.6.2.6 F3606 Kwalificeren van preselectie kandidaten van opmeting en waardering en
rechtszekerheid
Bestaansreden:
Kunnen inschrijven van informatie betreffende de kandidaat die deel uitmaakt van de doelgroep,
zoals de dienst die verplicht of facultatief de bijstand of de controle van deze persoon doet of dat de
persoon is uitgesloten geweest van de selectielijst.

8.7 FUNCTIE « RISICO MARCHANDISE »
8.7.1

BESCHRIJVING

8.7.2

EENHEIDSTAKEN

8.7.2.1 F3701 Definiëren van een doelgroep voor marchandise
Bestaansreden :
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Laat toe om een doelgroep voor marchandise te definiëren en te beschrijven, bestaande uit hetzij de
hergroepering van marchandise, hetzij de hergroepering van personen volgens hun rol met betrekking
tot douane en accijnzen.

8.7.2.2 F3702 Definiëren van een risicoprofiel voor marchandise
Bestaansreden :
Laat toe de combinaties van de risico’s en de waarden van de indicatoren te identificeren.

8.7.2.3 F3703 Definiëren van een risico voor marchandise
Bestaansreden :
Laat toe gegevens (i.e., met inbegrip van de relaties met andere klassen) in te voeren over de risico’s
voor marchandise.

8.7.2.4 F3704 Het identificeren van de indicatoren van marchandise
Bestaansreden :
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.7.2.5 F3705 Identificeren van de risico waarden van marchandise
Bestaansreden :
Laat toe de waarden van de indicatoren en de verwante risico niveaus aan te passen, naar gelang de
noden, ten einde de functionaliteit van de filters aan te passen, zonder de definitie van de
risicoprofielen te herdoen.

8.7.2.6 F3706 Filters aanmaken voor marchandise
Bestaansreden :
Aanmaken van de voornaamste output van de functie, bestemd voor het geïntegreerd systeem van
Douane en Accijnzen, die het systeem toelaat de aangiften te filteren die mogelijk onderworpen
worden aan een controle.

8.8 FUNCTIE « RISICO VAN MIDDELGROTE OPERATOREN EN DIENSTVERLENERS »
8.8.1

BESCHRIJVING

8.8.2

EENHEIDSTAKEN

8.8.2.1 F3801 Definiëren van een doelgroep voor middelgrote operatoren en dienstverleners
Bestaansreden :
Een deelverzameling van de populatie natuurlijke personen. Een doelgroep kan opgesplitst worden in
verschillende doelgroepen, volgens de selectieregels (R0211 Regel) van de populatie.

8.8.2.2 F3802 Definiëren van het risicoprofiel van middelgrote operatoren en dienstverleners
Bestaansreden :
Laat toe de combinaties van de risico’s en de waarden van de indicatoren., die de evaluatie van het
risico voor de middelgrote operatoren of de dienstverleners vereist, te identificeren

Naam bestand : P250U NL Functioneel Model (ETL en andere).doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:29

Pagina 136 van 148

8.8.2.3 F3803 Identificeren indicatoren middelgrote operatoren en dienstverleners
Bestaansreden :
Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.8.2.4 F3804 Identificeren van de risico waarden voor middelgrote operatoren en
dienstverleners
Bestaansreden :
Laat toe de waarden in te voeren van de indicatoren en de verwante te bewaken risico niveaus, zonder
het risicoprofiel zelf aan te passen.

8.8.2.5 F3805 Toekennen van de algemene risico niveaus voor middelgrote operatoren en
dienstverleners
Bestaansreden :
Laat toe het algemeen risico niveau stapsgewijs te laten toenemen en aan te passen voor bepaalde
indicator waarden.

8.8.2.6 F3806 Kwalificeren van de preselectie kandidaten voor middelgrote operatoren en
dienstverleners
Bestaansreden :
Laat toe bijkomende gegevens in te voeren voor elke middelgrote operator of voor elke dienstverlener
die voldoet aan de selectie criteria.

8.8.2.7 F3807 Aanmaken van filters voor middelgrote operatoren en dienstverleners
Bestaansreden :
Aanmaken van middelgrote operator en dienstverlener gegevens die zullen gebruikt worden door het
geïntegreerd systeem om de marchandise aangiften, die onderworpen worden aan controle, te filteren.
Zie ook hoofdstuk 11 voor een verklaring over de feedback lus.

8.9 FUNCTIE « RISICO VOOR GROTE OPERATOREN EN GROTE ONDERNEMINGEN »
8.9.1

BESCHRIJVING
Laat toe een risicoprofiel dat verband houdt met de grote operatoren of de grote ondernemingen, te
identificeren en te beschrijven.
Opmerking : In de toekomst zullen de informatie systemen van de FOD Financiën voor de grote
ondernemingen gelijkaardige gegevens aanmaken dan voor grote operatoren.

8.9.2

EENHEIDSTAKEN

8.9.2.1 F3901 Definiëren van een risicoprofiel voor grote operatoren en grote ondernemingen
Bestaansreden :
Laat toe de waarde vast te leggen van de indicatoren die toelaten de grote operatoren en de grote
ondernemingen te behandelen als leverancier van aangiften die niet onderworpen zijn aan controle.

8.9.2.2 F3902 Identificeren van indicatoren grote operatoren en grote ondernemingen
Bestaansreden :
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Laat toe alle indicatoren in te voeren die een doelgroep beschrijven. Diezelfde indicatoren, met
eventueel andere waarden, kunnen tussenkomen in verschillende risicoprofielen.
Bewaren van de aanpassingen (alsook toevoegingen of weglatingen) uitgevoerd op de indicatoren van
een doelgroep.

8.9.2.3 F3903 Identificeren van de risico waarden van grote operatoren en grote
ondernemingen
Bestaansreden :
Laat toe de risico waarden in te voeren voor de indicatoren betreffende elke grote operatoren en grote
onderneming. Deze waarde wordt getoond in een grafiek (mapping).

8.9.2.4 F3904 Aanmaken van filters voor grote operatoren en grote ondernemingen
Bestaansreden :
Aanmaken van grote operator en grote onderneming gegevens die zullen gebruikt worden door het
geïntegreerd systeem.
Zie ook hoofdstuk 11 voor een verklaring over de feedback lus.

8.10 FUNCTIE « LADEN VAN RUIMTE VOOR PLAATSELIJK INITIATIEF IN DE
DATAWAREHOUSE »
8.10.1 BESCHRIJVING
De functie identificeert de eenheidstaken vereist voor het laden van de « ruimte voor plaatselijk
initiatief » in het datawarehouse. Voor de start van controle acties, selecteert de cel planning de
dossiers die deel uitmaken van « ruimte voor plaatselijk initiatief ». De cel zal hierbij de redenen voor
selectie vermelden en geeft voor elke selectie aan of deze al dan niet moet verbonden worden aan het
risico waarvoor er een controle model en/of risico reductie model is opgesteld.
De drie taken die hieronder beschreven zijn vormen een bijlage bij P270 en P299. Hun graad van
complexiteit wordt gemakkelijk geacht.

8.10.2 EENHEIDSTAKEN
8.10.2.1 Invoeren van « ruimte voor plaatselijk initiatief » (cel planning)
Bestaansreden
Deze eenheidstaak heeft als doel de cel planning de mogelijkheid te geven om « ruimte voor
plaatselijk initiatief » in te voeren onder een vorm die bruikbaar is voor de eenheidstaak 8.10.2.2
Transfer van « ruimte voor plaatselijk initiatief » (cel planning
DWH). In principe behoort de
manier waarop de « ruimte voor plaatselijk initiatief » wordt samengesteld, niet tot de bevoegdheid
van het datawarehouse. Deze taak berust bij de cel planning. Deze fase zal bestudeerd worden tijdens
de gedetailleerde analyse.

8.10.2.2 Transfer van « ruimte voor plaatselijk initiatief » (cel planning

DWH)

Bestaansreden
Deze eenheidstaak heeft als doel het transfereren en integreren in het datawarehouse van de « ruimte
voor plaatselijk initiatief », die door de cel planning gedefinieerd werd.
De redenen voor selectie zullen vermeld worden en zullen, indien het geval zich voordoet, verbonden
worden aan een gekend controle model. Door het samenspel van de verbanden, kan het risico
verbonden aan het controle model of het risico reductie model geïdentificeerd worden.
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Bron
Te bepalen tijdens gedetailleerde analyse (cel planning).

8.10.2.3 Extractie en transfer van de selectie redenen (DWH

cel planning)

Bestaansreden
Deze eenheidstaak heeft tot doel de selectie redenen uit het datawarehouse te halen (en bijgevolg ook
de verbonden risico’s en controle modellen) om hen toe te leveren aan het systeem gebruikt door de
cel planning om zodoende de « ruimte voor plaatselijk initiatief » samen te stellen.
Bron
Datawarehouse.

8.11 FUNCTIE « ETL FEEDBACK »
8.11.1 BESCHRIJVING
Deze functie identificeert de eenheidstaken die nodig zijn om de terugkeer van de feedback naar de
geschikte facetten van risicobeheer te verzekeren. Zie ook hoofdstuk 11 voor een verklaring over de
feedback lus.

8.11.2 OPMERKING
Het is mogelijk dat uit gedetailleerde analyse blijkt dat het extractie proces, zoals hieronder
beschreven, meer bronnen nodig heeft dan vermeld.

8.11.3 EENHEIDSTAKEN
8.11.3.1 F21K1 Neem een extract van de feedback betreffende de risico’s particulieren
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R02 Particulier
risico :
o

R0205 Feedback voor particulier

Bron
Geïntegreerd systeem belastingen en invordering

8.11.3.2 F21K2 Neem een extract van de feedback betreffende de risico's grote operatoren en
grote ondernemingen
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R03 Risico grote
operatoren en grote ondernemingen :
o

R0304 Feedback grote operatoren

Bron
Geïntegreerd systeem douane en accijnzen
Geïntegreerd systeem belastingen en invordering
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8.11.3.3 F21K3 Neem een extract van de feedback betreffende de risico's fraude
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R05 Frauderisico :
o

R0505 Feedback inzake fraude

Bron
Geïntegreerd systeem belastingen en invordering
Geïntegreerd systeem douane en accijnzen
PATRIS systeem

8.11.3.4 F21K4 Neem een extract van de feedback betreffende de risico's invordering
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R06
Invorderingsrisico:
o

R0609 Feedback invordering

Bron
Geïntegreerd systeem belastingen en invordering
PATRIS systeem

8.11.3.5 F21K5 Neem een extract van de feedback betreffende de risico's opmeting en
waardering en rechtszekerheid
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R07 Risico inzake
opmeting en waardering en rechtszekerheid :
o

R0710 Feedback voor opmeting en waardering en rechtszekerheid

Bron
PATRIS systeem

8.11.3.6 F21K6 Neem een extract van de feedback betreffende risico's middelgrote operatoren
en dienstverleners
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R08 Risico
middelgrote operatoren en dienstverleners:
o

R0806 Feedback voor middelgrote operatoren en dienstverleners

Bron
Geïntegreerd systeem douane en accijnzen

8.11.3.7 F21K7 Neem een extract van de feedback betreffende risico's van ondernemingen
Bestaansreden
De gegevens extraheren die toelaten de volgende klassen op te vullen van het facet R10 Risico
ondernemingen :
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o

R1005 Feedback voor ondernemingen

Bron
Geïntegreerd systeem belastingen en invordering

8.11.3.8 F23K1 Verwerk de verwerpingen van de feedback
Bestaansreden
Laat de wijziging toe van de feedback gegevens, geëxtraheerd uit de geïntegreerde systemen maar
verworpen na validatie door het datawarehouse.

8.11.3.9 F25K1 Meld de verwerpingen en de correcties van de feedback
Bestaansreden
Laat de melding toe aan de geïntegreerde systemen van de fouten en correcties uitgevoerd door het
beheer van het datawarehouse betreffende de feedback gegevens.

8.11.3.10 F24K1 Transformeer de feedback betreffende de risico's particulieren
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K1 Neem een extract van de feedback betreffende de risico’s particulieren.

8.11.3.11 F24K2 Transformeer de feedback betreffende de risico's grote operators en grote
ondernemingen
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K2 Neem een extract van de feedback betreffende de risico'
s grote operatoren en grote
ondernemingen .

8.11.3.12 F24K3 Transformeer de feedback betreffende de risico's fraude
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K3 Neem een extract van de feedback betreffende de risico'
s fraude.

8.11.3.13 F24K4 Transformeer de feedback betreffende de risico's invordering
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K4 Neem een extract van de feedback betreffende de risico'
s invordering.

8.11.3.14 F24K5 Transformeer de feedback betreffende de risico's opmeting en waardering en
rechtszekerheid
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K5 Neem een extract van de feedback betreffende de risico'
s opmeting en waardering en
rechtszekerheid .
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8.11.3.15 F24K6 Transformeer de feedback betreffende de risico's middelgrote operators en
dienstverleners
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K6 Neem een extract van de feedback betreffende risico'
s middelgrote operatoren en
dienstverleners .

8.11.3.16 F24K7 Transformeer de feedback betreffende de risico's ondernemingen
Bestaansreden
Transformeer de feedback gegevens, geëxtraheerd uit het geïntegreerd systeem door de eenheidstaak
F21K7 Neem een extract van de feedback betreffende risico'
s van ondernemingen .

8.11.3.17 Laad de feedback betreffende de risico's particulieren
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R02 Particulier risico :
o

R0205 Feedback voor particulier

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K1 Transformeer de feedback betreffende de risico'
s particulieren

Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.11.3.18 F26K2 Laad de feedback betreffende de risico's grote operatoren en grote
ondernemingen
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R03 risico grote operatoren en grote ondernemingen :
o

R0304 Feedback grote operatoren

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K2 Transformeer de feedback betreffende de risico'
s grote operators en grote

Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.11.3.19 F26K3 Laad de feedback betreffende de risico's fraude
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R05 Frauderisico :
o

R0505 Feedback inzake fraude

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K3 Transformeer de feedback betreffende de risico'
s fraude
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Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.11.3.20 F26K4 Laad de feedback betreffende de risico's invordering
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R06 Invorderingsrisico :
o

R0609 Feedback invordering

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K4 Transformeer de feedback betreffende de risico'
s invordering

Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.11.3.21 F26K5 Laad de feedback betreffende de risico's de opmeting en waarnemingen en
rechtszekerheid
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R07 Risico inzake opmeting en waardering en
rechtszekerheid :
o

R0710 Feedback voor opmeting en waardering en rechtszekerheid

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K5 Transformeer de feedback betreffende de risico'
s opmeting en waardering en

Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.11.3.22 F26K6 Laad de feedback betreffende de risico's middelgrote operatoren en
dienstverleners
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R08 Risico middelgrote operatoren en dienstverleners:
o

R0806 Feedback voor middelgrote operatoren en dienstverleners

Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K6 Transformeer de feedback betreffende de risico'
s middelgrote operators en
dienstverleners

Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.11.3.23 F26K7 Laad de feedback betreffende de risico's ondernemingen
Bestaansreden
Opvullen van de volgende klasse van het facet R10 Risico ondernemingen :
o

R1005 Feedback voor ondernemingen
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Het opvullen van deze klassen gebeurt op basis van bestanden aangemaakt door de volgende
eenheidstaken van transformatie:
o

F24K7 Transformeer de feedback betreffende de risico

Frequentie van laden
Te beslissen, waarschijnlijk dagelijks (klein volume, maar bruikbaar omdat het recente gegevens zijn)

8.12 LUS FEEDBACK EN INTERACTIE DATAWAREHOUSE – GEÏNTEGREERD SYSTEEM
Bestaansreden
Dit hoofdstuk beschrijft de lussen van feedback die een wisselwerking hebben met de geïntegreerde
systemen.
Onder feedback, verstaan we de informatie aanvullend bij de verbetering aangebracht aan een
declaratie. Het gaat dus niet over nieuwe waarden toegevoegd aan de aangifte als gevolg van een
controle of een bijstand, maar de informatie die geleverd wordt door de interveniënt
(belastingsambtenaar, controleur, ontvanger, boekhouder etc.) als antwoord op een bepaalde vraag.
Onder feedback verstaan we ook de terugkeer van informatie als gevolg van een output van het
datawarehouse. De output in kwestie is dus gedefinieerd.
De algemene lus is als volgt schematische voorgesteld :

Datawarehouse

Traitement intégré

Document d'output()

Contrôle()
E-T-L()

1.

het datawarehouse levert een output die het geïntegreerd systeem in zijn database laadt

2.

het geïntegreerd systeem voert de antwoorden in op de feedback vragen als gevolg van de
controles

3.

de ETL van het datawarehouse haalt de antwoorden op de vragen er uit en slaat ze op in de
overeenkomstige facetten

Het output document voor de feedback wordt bepaald naargelang het facet van de gegevens gebruikt
voor het risicobeheer. De volgende tabel toont de verschillende mogelijkheden :
Facet
R02 Particulier risico
R10 Risico’s van ondernemingen
R08 Risico’s van middelgrote
ondernemingen en dienstverleners
R06 Risico Invordering
R05 Fraude risico
R07 Risico opmeting en waardering en

Output Document voor de feedback
Selectielijst
Selectielijst
Selectielijst
Selectielijst
Selectielijst
Selectielijst
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rechtszekerheid
R04 Risico marchandise
R03 Risico grote operatoren en
ondernemingen

Selectie filter document
Document risico grote operatoren

Het gebruik van elk document wordt hier onder beschreven.

8.12.1.1 Gebruik van de selectielijst
Het DWH levert als output een lijst van selecties die kunnen onderworpen worden aan bijstand,
controle of invorderingsactie. Deze selectielijst bevat de kandidaten daadwerkelijk geselecteerd op
basis van de preselectie afkomstig uit het datawarehouse (waaronder er enkele verplicht zijn en
andere facultatief), vervolledigd met de kandidaten van de ruimte voor plaatselijk initiatief, geleverd
door de cel planning. Deze informatie wordt aangevuld met de aanpak voor de beperking van het
risico en de vragen waarvoor er een feedback wordt verwacht. Op het einde van dit hoofdstuk bevindt
zich een mogelijk ontwerp van wat het DWH kan leveren als selectielijst in een XML document.
De basisinformatie omvat de identificerende sleutels van personen of goederen, die zullen worden
gecontroleerd, geassisteerd of ingevorderd alsook de vereiste verklaring en één of meerdere
geïdentificeerde risico'
s. De identificerende sleutels zijn waar mogelijk deze die gebruikt worden
door het geïntegreerd systeem. Indien deze identificerende sleutels niet gekend zijn, zullen de vereiste
gegevens om hen af te leiden geleverd worden het data warehouse.
Het geïntegreerde systeem maakt gebruik van de informatie die aangeleverd wordt door het
datawarehouse om zo de selectielijst, de motieven en de feedback vragen aan de operationele
diensten over te maken.
De feedback vragen worden geleverd («Detailpunten van de feedback »). De vraag kan een vraag
over een detail zijn die niet in de oorspronkelijke aangifte staat. De vraag kan een gesloten vraag zijn
(toegelaten waarden antwoord: ja/nee) of een vraag naar het oordeel van de inspecteur (geen
specifieke toegelaten waarden).
Het geïntegreerd systeem stelt aan de ETL van het DWH de feedback gegevens ter beschikking
(moeten ze dus bewaren in zijn database), meer bepaald de in het DWH gebruikte identificerende
sleutel van de geselecteerde kandidaat en van de vraag alsook de waarde van het antwoord geleverd
door de inspecteur. De ETL verbindt deze gegevens in de database aan de selectie fiche in het
overeenkomstig facet van het subject risico (zie hierboven vermeldde tabel).

8.12.1.2 Gebruik van het selectie filter document
De DWH geeft als output de waarden van de verschillende indicatoren gebruikt voor het filteren van
de aangiften die onderworpen worden aan een controle (de aangiften die deel uitmaken van een
toevallige selectie kunnen niet worden geïdentificeerd door het DWH, het geïntegreerd systeem moet
dus deze selectie maken, maar moet niet de feedback vragen gebruiken in dit geval). Deze informatie
is aangevuld met de aanpak voor de beperking van het risico (wat het controlemodel marchandise is
wanneer het selectie filter document voor marchandise is bestemd). Op het einde van dit hoofdstuk
bevindt zich een mogelijk ontwerp van wat het DWH kan leveren als selectie filter document in een
XML document.
De identificerende sleutels zijn waar mogelijk deze die gebruikt worden door het geïntegreerd
systeem. Indien deze identificerende sleutels niet gekend zijn, zullen de vereiste gegevens om hen af
te leiden geleverd worden het data warehouse.
Aangezien het filter bepaalt of een aangifte moet worden gecontroleerd, laten de feedback vragen toe
aan de interveniënt van de FOD de antwoorden op deze vragen te leveren.
De feedback vragen worden geleverd («Detailpunten van de feedback ») door het document. De
vraag kan een gesloten vraag zijn (toegelaten waarden antwoord: ja/nee) of een vraag naar het
oordeel van de inspecteur (geen specifieke toegelaten waarden).
Het geïntegreerd systeem stelt aan de ETL van het DWH de antwoorden op de feedback vragen ter
beschikking. Deze antwoorden zullen in het geïntegreerd systeem verbonden worden aan de controle
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(gezien de identificerende sleutel van de gecontroleerde aangifte is nog niet gekend door het
datawarehouse, kan de feedback slechts verbonden worden aan een item uit de selectielijst). De
feedback wordt geladen in het facet controle van het DWH.

8.12.1.3 Het gebruik van het document risico grote operator en grote onderneming
De DWH geeft als output de waarden van de verschillende indicatoren gebruikt voor het filteren van
de aangiften van een gegeven grote operator die onderworpen worden aan een controle (de aangiften
die deel uitmaken van een toevallige selectie kunnen niet worden geïdentificeerd door het DWH, het
geïntegreerd systeem moet dus deze selectie maken, maar moet niet de feedback vragen gebruiken in
dit geval). Deze informatie is aangevuld met de vragen voor de welke een antwoord verwacht wordt.
Op het einde van dit hoofdstuk bevindt zich een mogelijk ontwerp van wat het DWH kan leveren als
document risico grote operator in een XML document. (Het document kan gebruikt worden voor
grote ondernemingen mits enkele aanpassingen waar nodig).
De identificerende sleutels zijn waar mogelijk deze die gebruikt worden door het geïntegreerd
systeem. Indien deze identificerende sleutels niet gekend zijn, zullen de vereiste gegevens om hen af
te leiden geleverd worden het data warehouse.
Aangezien het filter bepaalt of een aangifte moet worden gecontroleerd, laten de feedback vragen toe
aan de interveniënt van de FOD de antwoorden op deze vragen te leveren.
De feedback vragen worden geleverd («Detailpunten van de feedback ») door het document. De
vraag kan een gesloten vraag zijn (toegelaten waarden antwoord: ja/nee) of een vraag naar het
oordeel van de inspecteur (geen specifieke toegelaten waarden).
Het geïntegreerd systeem stelt aan de ETL van het DWH de antwoorden op de feedback vragen ter
beschikking. Deze antwoorden zullen in het geïntegreerd systeem verbonden worden aan de controle
(gezien de identificerende sleutel van de gecontroleerde aangifte is nog niet gekend door het
datawarehouse, kan de feedback slechts verbonden worden aan een item uit de selectielijst). De
feedback wordt geladen in het facet controle van het DWH.
Opmerking : op termijn zal een gelijkaardig systeem worden opgesteld voor grote ondernemingen.

8.12.1.4 Selectielijst (mogelijk ontwerp)
(noot : « n-» betekent dat het attribuut mogelijks meerdere keren voorkomt)

Document: Selectielijst
n- risico’s
Risico :
Id risico
Risico naam
datum van inwerking treden
n- Legale referentie
n- Selectielijst
Selectielijst
Id Selectielijst
Reden van de lijst
Datum van uitvoering lijst in DWH
Risico reductie model
Type kandidaat van de lijst
n- Geselecteerde kandidaten
n- Detail punten feedback
Id Preselectielijst
Geselecteerde kandidaat- type natuurlijke persoon
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structuur
numeriek (12)
tekst (250)
datum (jjjj/mm/dd)
tekst (250)
structuur
numeriek (12)
tekst (250)
datum (jjjj/mm/dd)
structuur
code (2)
structuur
structuur
numeriek (12) (indien niet
gespecificeerd, vrije lijst)
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Id geselecteerde kandidaat
numeriek (12)
Id doel systeem
tekst (24)
Rijksregister nummer
numeriek ( ?)
Naam, voornaam & identificerende sleutel Te bepalen
Geselecteerde kandidaat - type rechtspersoon
Id Geselecteerde kandidaat
numeriek (12)
Id doel systeem
tekst (24)
Nummer onderneming
numeriek ( ?)
Naam onderneming
tekst (240)
Geselecteerde kandidaat - type goed
Id geselecteerde kandidaat
numeriek (12)
Id goed volgens doel systeem
tekst (24)
Risico reductie model
Type aanpak voor beperking
Code(2)
(hetzij controle, bijstand, invorderingsactie)
n- Instructies
tekst (240)
Details over feedback
Id Vraag
numeriek (12)
Vraag
tekst (240)
Type van de gevraagde waarde
Code (2)
n- toegestane waarden voor het antwoord (afhankelijk van type waarde)
8.12.1.5 Selectie filter document (mogelijk ontwerp)
(noot : « n-» betekent dat het attribuut mogelijks meerdere keren voorkomt)

Document: Selectie filter document
n- Risico marchandise
structuur
Risico marchandise:
Id Risico
numeriek (12)
Naam Risico
tekst (250)
datum van inwerking treden
datum (jjjj/mm/dd)
n- Legale referentie
tekst (250)
n- Combinatie van marchandise indicatoren
structuur
van marchandise
n- Tariefpost (risico dragend)
tekst (18)
n- Detail punten van feedback
structuur
Combinatie van marchandise indicatoren:
n- Waarde tariefpost
tekst (18)
n- Waarde herkomst
Code (géog. ?)
n- Oorspronkelijke waarde
Code (géog. ?)
n- Waarde transporteur
ID (van het geïntegreerd systeem)
n- Waarde transportmiddel
Code ( ?)
n- Waarde verpakking
Code ( ?)
n- Andere marchandise indicator
structuur
Risico niveau
numeriek (2)
Andere marchandise indicatoren:
Type Indicator
Code (2)
Naam indicator
tekst (250)
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n- Waarde Indicator
Detail punten van feedback
Id van de vraag
Vraag
Type van de gevraagde waarde
n- toegestane waarden voor het antwoord

afhankelijk van het type
numeriek (12)
tekst (240)
Code (2)
(afhankelijk van type waarde)

8.12.1.6 Document risico grote operator (mogelijk ontwerp)
(noot : « n-» betekent dat het attribuut mogelijks meerdere keren voorkomt)

Document : Document risico grote operator
Id Grote operator
n- Risico grote operator
Risico grote operator:
n- Indicator grote operator
Risico niveau
n- Detail punten van feedback
Indicator grote operator:
Type indicator grote operator
Type Indicator
n- Waarde Indicator grote operator
Detail punten van feedback
Id van de vraag
Vraag
Type van de gevraagde waarde
n- toegestane waarden voor het antwoord
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Identificerende sleutel (van het
geïntegreerd systeem)
structuur
structuur
numeriek (2)
structuur
Code (4)
Code (2)
variabel volgens het type van de
indicator
numeriek (12)
tekst (240)
Code (2)
(afhankelijk van type waarde)
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