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1. Inleiding
Dit document beschrijft een voorstel van gefaseerde, projectmatige aanpak van de ontwikkeling van het
Geïntegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering (verder afgekort als GSBI). Het GSBI wordt
verder beschreven in het ‘Applicatie en Technische Architectuur’ document opgeleverd door de
voorstudie ‘Ontwikkeling van een Geïntegreerd Systeem ter ondersteuning van Belastingen en
Invordering’. Dit voorstel kan echter nog evolueren in functie van gewijzigde business prioriteiten of
beperkingen.
Het doel van dit document is om de ICT beperkingen van toepassing op de ontwikkeling van het GSBI te
documenteren en de context van de verschillende geïdentificeerde projecten in kaart te brengen. Dit laat
toe om duidelijk aan te geven waar de vrijheidsgraden liggen in het prioritiseren van de verschillende
projecten zodat de beslissingen rekening houden met deze beperkingen.
Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak gevolgd voor het bepalen van de strategie voor de opbouw van het
GSBI.
Hoofdstuk 3 beschrijft de business prioriteiten en hoofdstuk 4 brengt de ICT richtlijnen in kaart. Hoofdstuk
5 documenteert de aanpak die gebruikt werd tijdens de definitie van de voorgestelde projectstructuur.
Via verschillende project sequenties wordt een voorstel tot ontwikkeling van het Geïntegreerd Systeem
opgebouwd in hoofdstuk 6, rekening houdend met de IT-beperkingen. Op basis van deze voorstellen
heeft de business de voorgestelde oplossingen geanalyseerd in functie van haar eigen verwachtingen en
heeft wijzigingen aan de fasering voorgesteld die vanuit IT-oogpunt geëvalueerd werden. Hoofdstuk 7
gaat dieper in op het voorstel ter ontwikkeling van het Geïntegreerd Systeem dat effectief weerhouden
werd door de business en dat door IT werd goedgekeurd.
In appendix wordt een overzicht gegeven van de huidige applicatie portfolio gebaseerd op de ‘Synthese
van de AS-IS analyse’ en een samenvatting van de verschillende factoren die de sequentie van de
projecten beïnvloeden.
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2. Doel van de Migratiestrategie
De migratiestrategie documenteert de mogelijke sequenties van projecten ter oplevering van het GSBI
rekening houdend met de ICT/business beperkingen. Op basis van de business prioriteiten kan dan een
gefundeerde prioritisatie gemaakt worden van de verschillende projecten telkens rekening houdend met
de ICT beperkingen.
De vertrekpunten van deze migratiestrategie zijn
•

Het resultaat van de analyse van de huidige applicatie portfolio (AS-IS) die de processen rond
Belastingen en Invordering ondersteunen in Fod Fin.

•

Het Geïntegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering gedocumenteerd in het Applicatie en
Technische architectuur document (TO-BE)

Behalve een projectmatige en stapsgewijze aanpak van de ontwikkeling van het GSBI, is er ook
ondersteuning nodig d.m.v. standaarden en ontwikkelingsprocessen. Deze standaarden en processen
betreffen o.a. de volgende aspecten

-

-

Standaard benadering voor ontwikkelingsomgeving en standaarden (vereisten i.v.m.
modelleringomgeving en standaarden, documentatie, handleidingen, versiebeheer,
releasebeheer, opvolging van bugs, build procedures, …)
Standaard omgevingen
Vastgelegde procedure te volgen bij overgang tussen ontwikkeling en productie
(aanvulling van productie handboek)
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3. Business Prioriteiten
Deze beschrijving van de business prioriteiten werd gebaseerd op het volgende document: ‘ “Traitement
Intégré Impôts & Recouvrement, priorités Business pour l’implémentation”.
Het objectief van het Geïntegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering is om de Fod Fin op
efficiënte wijze te laten werken volgens de principes vastgelegd gedurende de Coperfin BPR studie. Een
van de voornaamste principes behelst het uitbouwen van een geïntegreerde en coherente verzameling
van de gegevens betreffende de belastingplichtigen (principe van het uniek dossier).
Een andere belangrijke drijfveer is het streven om de manuele en arbeidsintensieve invoer van gegevens
te minimaliseren en op termijn te elimineren zodat de Fod Fin ambtenaren zich kunnen concentreren op
hun kerntaak. De elektronisch aangeleverde gegevens zullen dan onmiddellijk in het unieke dossier
kunnen geïntegreerd worden..
In de huidige omgeving is de digitale verwerking van gegevens reeds het verst doorgevoerd in het BTW
domein; vandaar dat de toegevoegde waarde van de migratie van dit domein het hoogst ingeschat wordt.
De elektronische aanlevering van informatie voor de personenbelasting is momenteel in uitvoering en
deze voor de vennootschapsbelasting wordt momenteel gepland. Bijgevolg wordt er eerst naar gestreefd
om deze eerst verder uit te bouwen alvorens ook hier tot migratie over te gaan.
Vanuit business oogpunt was de prioritisatie die aanvankelijk voorgesteld werd in de opbouw van het
geïntegreerd systeem:
1. BTW/VAT
2. VENB (=ISOC) (in parallel met BTW/TVA indien mogelijk)
3. PB (=IPP)
4. ICPC
Als gevolg van de verschillende werkzaamheden op het vlak van de beschrijving van de verschillende
fasen werden aanpassingen aangebracht in functie van de beperkingen en/of vereisten van de business
en IT, die hebben geleid tot een oplossing, beschreven in hoofdstuk 7.
Belangrijke punten vanuit een business perspectief zijn:
•

Optimalisatie van de onderhoudskost: applicaties met dezelfde functionaliteit moeten zoveel
mogelijk vermeden worden, hiertoe moeten modules ontwikkeld worden die ten dienste staan van
verschillende types gebruikers, verschillende belastingtypes, ... . Dit wil niet noodzakelijk zeggen
dat er slechts 1 run-time applicatie zal zijn ter ondersteuning van de belastings- en
invorderingsprocessen.

•

Beperking van de risico’s bij de ontwikkeling van het geïntegreerde systeem. Voorgesteld wordt
om deze risico’s te beperken door o.a.:
•

Een stapsgewijze benadering

•

Iteratief uitbouwen van het GSBI

•

Bewuste keuze van de interne (gebruikers) en externe (klanten) doelgroep

•

Initiële roll-out van kerncomponenten voor beperkte functionaliteit/doelgroep (via
pilootprojecten)

•

Doorlooptijd van de nodige wetswijzigingen moeten in rekening genomen worden: de doorlooptijd
van de wetswijzigingen die noodzakelijk zijn om het volledige potentieel van het GSBI te
realiseren (bv. problematiek van de fiscale balans) moet in rekening genomen worden.

•

Aantoonbaarheid van resultaten is noodzakelijk
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4. ICT Richtlijnen
De uitbouw van de elektronische aanlevering van gegevens is een algemene tendens binnen Fod Fin die
zich, in lijn met de business prioriteiten, zal verder zetten. De informatie wordt inderdaad meer en meer
op elektronische manier aangeleverd, bijvoorbeeld in de vennootschapsbelasting zal een nieuw kanaal
ter beschikking gesteld worden voor het elektronisch aanleveren van de aangifte en er bestaan reeds
verregaande mogelijkheden tot het aanleveren van elektronische informatie voor de BTW via bestaande
kanalen.
Vanuit het ICT perspectief zal het te ontwikkelen Geïntegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering
een grondige herziening zijn van het huidige ICT landschap. Op ICT niveau werden de volgende
richtlijnen m.b.t. de realisatie van het geïntegreerde systeem gedefinieerd:
•

Uitfazering van alle mainframes:

•

Alle applicaties zijn voor herziening vatbaar

•

Systemen moeten meer en meer online beschikbaar zijn en gebaseerd worden op internet
technologieën

•

Thin-clients hebben de voorkeur vanwege het sterk vereenvoudigde software distributie proces

•

Normalisatie van de functionaliteit, er moet naar de uitbouw van een componenten gebaseerde
architectuur gestreefd worden
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5. Aanpak
5.1 Principes
De voorgestelde aanpak is gebaseerd op een aantal principes:

-

Voorkeur voor het ontsluiten van gegevens via het Uniek Dossier alvorens processen te
ontwikkelen die erop gebaseerd worden.

-

Creatie van een data abstractie laag ter voorbereiding van de data migratie

-

Interatieve uitbouw van de workflow processen (i.e. per type belasting)

-

Initiële focus op 3 grote belastingen (BTW, VenB, PB), hetgeen toelaat om
de fundamenten van het Uniek dossier te ontwikkelen
De basisprocessen voor deze belastingen te definiëren (validatie, berekening,
controle, inning, invordering)
Alle andere belastingtypes kunnen vervolgens in het geïntegreerd systeem
opgenomen worden

Deze principes structureren de opbouw van de planning die uiteengezet wordt in de volgende
hoofdstukken.
Verschillende types projecten kunnen onderscheiden worden in de opbouw van het GSBI: het fundament
van het Uniek Dossier, projecten gebaseerd op workflow en/of dossierbehandeling (type I), data
integratie, cleansing- en migratieprojecten (type II) en projecten die een specifieke functionaliteit
ontwikkelen (type III).

5.2 Projecten gebaseerd op workflow/dossierbehandeling
Projecten gebaseerd op workflow en/of dossierbehandeling (type I) zijn bijvoorbeeld systemen voor het
beheer van het uniek dossier, ter ondersteuning van Fraude Bestrijding, Controle & Klachten en de
ondersteuning van de afhandeling van business excepties (anomalieën) die plaatsvinden tijdens de
uitvoering van de processen. Deze type I projecten gaan uit van de volgende assumpties:
•

Workflow en dossierbeheer zijn beschikbaar en de gebruiksstandaarden zijn gedefinieerd, de
gebruiksstandaarden omvatten de definitie van de organieke structuur van de Fod Fin en de
affectatie van ambtenaren in deze structuur.

•

Opdrachten met betrekking tot controle en fraude bestrijding worden aangeleverd vanuit DWHRisicobeheer

•

Standaard betreffende de geïntegreerde werkomgeving is gedefinieerd

•

Ontwikkelingsstandaarden en -ondersteuning zijn gedefinieerd

De karakteristieken van type I projecten zijn:
•

Automatisatie van typische manuele processen via workflow- en dossierbeheerstechnologie met
vooral interacties met het Unieke Dossier

•

Systemen kunnen iteratief per type belasting opgeleverd worden eens de basismechanismen
gedefinieerd werden.
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5.3 Data integratie, cleansing en migratie projecten
De type II projecten, data integratie, cleansing- en migratieprojecten zijn bijvoorbeeld projecten die raken
aan het Uniek Dossier. Aangenomen wordt dat de ontwikkelingsstandaarden en
ontwikkelingsondersteuning gedefinieerd werden door de FOD Financiën. De karakteristieken van dit
type projecten zijn:
•

Data integratie, migratie en cleansing bij het opbouwen van het Uniek Dossier

•

Projecten betreffende het Uniek Dossier of de Fiscale Balans kunnen iteratief belasting per
belasting gebeuren.

Volgende principes gelden voor data integratie, cleansing- en migratieprojecten:
•

Definitie van 1 globaal toegangspunt (geleidelijk uitgebouwd op grond van de behoeften van
individuele projecten) dat de coördinatie op zich neemt (met behulp van CCFF) van de
verschillende benodigde gegevenstoegangen

•

De toegang tot een gegevensbron gebeurt via een data access laag (DAL) zodat abstractie wordt
gemaakt van de onderliggende gegevensstructuur/navigatie hetgeen de latere evolutie van de
onderliggende gegevensbron mogelijk maakt

•

Bij redundante gegevens (data integratie/cleansing problematiek – vb. integratie signaletiek BTW
- VENB) :
o

ofwel wordt er een expliciete master voorgesteld waarbij iedereen zich conform maakt
aan deze master (toegang verkregen via DAL)

o

ofwel wordt er gestreefd naar een geleidelijke synchronisatie van de verschillende
gegevensbronnen via

hetzij de mogelijk conflicterende informatie op te halen en ter correctie aan te bieden bij een
zoekopdracht (dit impliceert dat verschillende kolommen van verschillende databases worden
gecombineerd om een master van de hoogste kwaliteit te verkrijgen)
o

•

hetzij wordt de conflicterende informatie via batch jobs opgehaald (volgens verschillende
criteria) en als anomalieën in het workflow systeem geïnjecteerd zodat ze expliciet
kunnen behandeld worden

Tot data migratie (van bijv IDS2 naar RDC) wordt enkel overgegaan als alle ‘interactieve
programma’s’ herschreven zijn en alle massaverwerkingsprocessen gemigreerd werden tenzij
een wederzijdse replicatie tussen de huidige en toekomstige datagroepen tot de mogelijkheden
behoort.

5.4 Ontwikkeling van een specifieke functionaliteit
Bij de ontwikkeling van een specifieke functionaliteit (type III projecten), bijvoorbeeld de PBberekening,
de VENB berekening (i.e. stappen uit het fiscale proces) wordt aangenomen dat de
ontwikkelingsstandaarden en ontwikkelingsondersteuning gedefinieerd werden, en wordt de applicatie in
één stap ontwikkeld/opgeleverd.

5.5 Gemeenschappelijke aspecten van alle projecten
Een aantal thema’s komen terug in elk project gezien hun centrale rol in zowel Coperfin I als in de
toekomstige architectuur. Elk project zal behoeften hebben in termen van:

-

Het Uniek Dossier
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-

Bulk data import/export

-

Referentiële gegevens

-

Presentatie

Tijdens de ontwikkeling van het GSBI wordt aangenomen dat alle ontwikkelingen voor bovenstaande
aspecten die zullen aangevat worden, aangevat worden in projecten in lijn met de toekomstige
architectuur. De initiële stap in de opbouw van het geïntegreerd systeem bestaat uit het leggen van het
Fundament van het Uniek Dossier (waaronder het beheer van het extract uit KBO, het RR en het
BisRegister). Het verder uitbouwen van het Uniek Dossier maakt deel uit van elke opleveringsstap van
het Geïntegreerd Systeem (geleidelijke uitbouw) en zal steeds conform zijn aan het basisbestand van het
unieke dossier.
Gelet op de aspecten van integratie (progressief) van de nieuwe applicaties met de actuele omgeving legt
de iteratieve opbouw van het geïntegreerd systeem bijkomende vereisten op in termen van
procesintegratie (met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de Day to Day business).
Daarom worden na migratie van een systeem de raakvlaksystemen verder ondersteund via
‘plaatshouders’ in de oorspronkelijk ontvangende applicatie die dan vervolgens via CCFF de verzoeken
zal doorsturen naar de gemigreerde applicatie. Het gebruik van andere bestaande systemen wordt
voortgezet via oproepen naar CCFF die de oproep naar deze systemen zal sturen.
De volgende schema’s illustreren dit principe:
Veronderstel een proces dat in het huidige systeem loopt van systeem A naar systeem B en uiteindelijk
naar systeem C.

AS-IS Systeem B

AS-IS Systeem A

Huidige situatie
AS-IS Systeem C

Wanneer systeem B gemigreerd is naar TO-BE systeem B, dan wordt in een eerste stap een placeholder
aangemaakt voor het AS-IS systeem B, die dezelfde interfaces aanbiedt als het AS-IS systeem B, de
placeholder wordt in onderstaande figuur aangeduid met een gestippelde cirkel. De placeholder
communiceert de nodige gegevens door naar het TO-BE systeem B via CCFF. Oproepen naar andere
AS-IS systemen (zoals C) worden op soortgelijke manier afgehandeld.
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In een tweede stap wordt het TO-BE Systeem A ontwikkeld dat rechtstreeks via CCFF het TO-BE
Systeem B zal oproepen hetgeen toelaat om de placeholder te verwijderen.

CCFF

Stap 2

AS-IS Systeem C

TO-BE Systeem A
TO-BE Systeem B
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6. Uitwerking van een voorstel voor een
Ontwikkelingsstrategie van het GSBI
Een analyse van de benodigde projecten wees uit dat er verschillende mogelijke project sequenties zijn.
In elke sequentie zit een reeks van projecten die onderling afhankelijk zijn. Een project cluster is een
geheel van projecten die nauw bij elkaar aanleunen en die samen tot een specifiek business objectief
bijdragen. Sommige projecten in een project cluster kunnen in parallel uitgewerkt worden. In dit hoofdstuk
bouwen we het algehele projectplan op ter realisatie van het GSBI. Elk van de stappen wordt verder in dit
hoofdstuk beschreven:

-

Cluster 0: Opbouw van het uniek dossier

-

Cluster I: Opbouw van projecten vanuit het uniek dossier (BTW )

-

Cluster II: Opbouw van projecten vanuit het uniek dossier (VENB)

-

Cluster III: Opbouw van projecten vanuit de boekhouding (INV I)

-

Cluster IV: Opbouw van projecten vanuit de boekhouding (INV II)

-

Cluster V: Opbouw van projecten vanuit het uniek dossier (PB)

-

Cluster VI: Diversen

Deze benadering optimaliseert het aantal mogelijke vrijheidsgraden voor de uiteindelijke prioritisering
door de business. De project sequenties worden gebaseerd op ICT beperkingen en geven aan dat de
projecten in de tijd t.o.v. elkaar kunnen verschoven worden zolang de aangegeven volgorde relaties
gerespecteerd worden. Deze vrijheidsgraden geven de business de nodige flexibiliteit in het uitwerken
van de planning van de opbouw van het geïntegreerde systeem. De uiteindelijk weerhouden project
sequentie wordt beschreven in hoofdstuk 7.
De volgende paragrafen beschrijven de projecten en de onderlinge afhankelijkheden in elke cluster meer
in detail. De beschrijving gebruikt de volgende conventies:
Aangifte ISOC

geeft een geïdentificeerd project weer

Uniek
Dossier - RP

geeft een geïdentificeerd project aan dat meerdere
malen in de project opbouw verschijnt

geeft een afhankelijkheid aan tussen 2 projecten,
de componenten opgeleverd door het project aan
het einde van de pijl maken gebruik of bouwen
voort op de component opgeleverd door het project
aan het begin van de pijl.
Uniek Fiscaal Dossier voor Natuurlijke Personen
A

een project wordt weergegeven in een cursief
lettertype
geeft het relevante deel aan van de huidige
applicatie portfolio dat betrokken is in de migratie.
De referenties verwijzen naar de applicaties
opgenomen in de overzichtstekeningen in
appendix 1.
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Het valt op te merken dat de benaming van de (te realiseren) projecten vaak gebaseerd is op de AS IS
omgeving en soms de huidige benamingen van de applicatiegroepen herneemt. Deze aanpak werd
gevolgd om de functionaliteiten te bepalen die door de verschillende projecten gedekt zullen moeten
worden en impliceert geenszins een eenvoudige migratie van de bestaande applicaties. De bestaande
applicaties zullen systematisch herschreven worden, waaraan in een aantal gevallen (beschreven in de
UC’s), nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd zullen worden.

Bovendien impliceren de linken, gedefinieerd tussen de verschillende projecten geen link die de
opeenvolging van de businessprocessen beschrijft, maar wel de toepasselijke afhankelijkheden voor de
inwerkingtreding van de implementatie van GSBI. Het is dus van belang te bepalen welke projecten
belangrijk zijn om GSBI op een optimale en coherente manier te kunnen ontwikkelen en om de
continuïteit en de verbetering van de Day to Day van de FOD te verzekeren.

6.1 Cluster 0: Opbouw van het unieke dossier
Deze cluster van projecten dekt de volgende business objectieven af:
•

Ontwikkeling van de fundamenten van het unieke dossier

•

Ontwikkeling van het uniek dossier rechtspersonen

•

Ontwikkeling van het uniek dossier natuurlijke personen

•

Ontwikkeling van het uniek dossier verenigingen1

A

U n ieUk nFieisk c a a l
D o s s ie r - R P

Fundam ent
U n ie k D o s s ie r

U n ieUk nFieisk c a a l
D o s s ie r - N P

De projecten Uniek dossier voor natuurlijke personen en rechtspersonen ontsluiten de noodzakelijke
gegevens voor het project Integratie van de signaletiek van de douane.

6.2 Cluster I: Opbouw van projecten vanuit het uniek dossier (BTW)
Deze cluster van projecten dekt de volgende business objectieven af:
•

Uitbouw van het Uniek Dossier via de integratie van Signaletiek BTW en VENB

•

Eerste aanzet tot de uitbouw van de geïntegreerde Controle (BTW – VENB)

1

Het uniek dossier omvat eveneens de verenigingen (van rechtspersonen of natuurlijke personen) die
niet op de tekening zijn weergegeven.
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De basis voor de project sequentie in deze cluster is het project Fundament van het Uniek Dossier zoals
hierboven (cfr. 5.5) beschreven.
Op basis van de ontwikkelingen die gebeurden in het kader van de initiële stap in de opbouw van het
geïntegreerd systeem zal een project plaatsvinden dat het Uniek Dossier voor Rechtspersonen opbouwt,
dit project omvat de reconciliatie van gegevens uit signaletiek BTW, VENB, enz..
Ook natuurlijke personen kunnen BTW-plichtig zijn, vandaar dat het fundament voor het uniek dossier
ook uitgebreid dient te worden naar de natuurlijke personen toe. Het project Uniek Dossier voor
Natuurlijke Personen bouwt eveneens verder op het fundament voor het uniek dossier en ontsluit de
fiscale gegevens voor verdere projecten in deze cluster.
De projecten die in de sequentie volgen op het opbouwen van het Uniek Fiscaal Dossier voor Natuurlijke
Personen en voor Rechtspersonen zijn de Invoer van Aangiften en de Invoer van Klanten en Leveringen.
De projecten Invoer Aangiften en Invoer Klanten en Leveringen kunnen in parallel uitgevoerd worden
aangezien dat de fundamenten van het Uniek Fiscaal Dossier door het voorgaande project werden
uitgebouwd. Indien tijdens de uitwerking van de projecten Invoer van Aangiften en/of Invoer van Klanten
en Leveringen bijkomende informatie zou moeten opgenomen worden in het Uniek Fiscaal Dossier, dan
zal deze informatie in de context van deze projecten aan het Uniek Dossier toegevoegd worden.

A

B

Invoer Aangiften
Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - RP
Fundament
Uniek Dossier

Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - NP

Invoer Klanten
& Leveringen

C

Eens de Invoer Aangiften en Invoer Klanten & Leveringen projecten opgeleverd werden, kunnen de
desbetreffende gegevens klaargemaakt worden voor extractie. Het extract wordt ter beschikking gesteld
van de externe component DWH – Risicobeheer.
DWH – Risicobeheer identificeert mogelijke controle opdrachten en stelt deze ter beschikking van het
GSBI. Het project BTW controle implementeert de nodige IT ondersteuning voor de controle van de BTW
op basis van gegevens ter beschikking gesteld door DWH-Risicobeheer.

A
Uniek
Uniek
Fiscaal

B

Invoer Aangiften

Dossier - RP
Fundament
Uniek Dossier

Uniek
Uniek
Fiscaal
Dossier - NP

Invoer Klanten
& Leveringen

C
BTW Controle

Opbouw BasisInformatie
Extractie
DWH Risicobeheer
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6.3 Cluster II: Opbouw van projecten vanuit het uniek dossier
(VENB)
Deze cluster van projecten dekt de volgende business objectieven af:
•

Uitbouw Uniek Dossier met de gegevens van de VENB

•

Integratie controle VENB en BTW

•

Herontwikkeling vennootschapsbelasting

De basis voor deze project sequentie is het Fundament van het Uniek Dossier zoals hierboven
beschreven.
Op basis van de ontwikkelingen die gebeurden in het kader van de initiële stap in de opbouw van het
geïntegreerd systeem kan een project plaatsvinden dat het Uniek Dossier voor Rechtspersonen opbouwt.
A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

Het project Uniek Fiscaal Dossier voor Rechtspersonen ontsluit de gegevens nodig voor Aangifte ISOC.
Dit project zorgt ervoor dat alle gegevens beschikbaar zijn zodanig dat ISOC Validatie en ISOC
Berekening in parallel kunnen uitgevoerd worden.
I
Aangifte ISOC

A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

I
Aangifte ISOC

A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

J
ISOC Validatie
K
ISOC Berekening

De projecten Aangifte ISOC, ISOC Validatie en ISOC Berekening verstrekken de nodige informatie voor
het risicobeheer. De Extractie van Basisinformatie voor DWH-Risicobeheer ontsluit gegevens specifiek
beheerd door de componenten ontwikkeld in deze projecten. Het ISOC controle project is het laatste
project dat in deze project sequentie opgestart kan worden en dat op basis van de door het DWH –
Risicobeheer aangereikte controle opdrachten, de ISOC controle implementeert (in nauwe integratie met
de BTW controle).
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I
Aangifte ISOC

J

A
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - RP

ISOC Validatie
K
ISOC Berekening
L
ISOC Controle

Opbouw BasisInformatie
Extractie
DWH Risicobeheer

6.4 Cluster III: Opbouw van projecten vanuit de boekhouding (INV)
Deze cluster van projecten dekt volgende business objectieven af:
•

Initiële uitbouw geïntegreerde boekhouding Directe en Indirecte Belastingen

•

Initiële uitbouw geïntegreerde processen voor terugbetaling, inning en invordering

De analysefase van de geïntegreerde boekhouding analyseert en documenteert alle behoeften van alle
belastingen;de volgende aspecten moeten in rekening genomen worden tijdens deze analyse:
•

Wetgeving (huidige en toekomstige) over boekhouding (FEDCOM)

•

Huidige boekhoudprincipes in Rekening Courant/BRCS/ORIO (BTW)

•

Huidige boekhoudprincipes uit de geïntegreerde boekhouding in ICPC (Directe Belastingen)

•

Boekhouding douane

•

Vereisten van de niet-fiscale processen

Deze analyse leidt tot een specificatie voor een boekhouding die de behoeften afdekt van de Fod Fin en
dit voor alle directe en indirecte belastingen en in staat is de fiscale en niet-fiscale inning en
invorderingsprocessen te ondersteunen. Het eerste belastingtype waarvoor deze standaardboekhouding
zal ontwikkeld worden is de BTW.
In deze project sequentie wordt als eerste project de Boekhouding 1ste deel => BTW opgezet die de
analyse van de geïntegreerde boekhouding omvat.
E
Boekhouding
1ste deel => BTW

De drie volgende projecten Terugbetalingen, Inning en Invordering kunnen in parallel plaatsvinden; zij
vertrekken telkens vanuit de geïntegreerde boekhouding. Deze projecten leveren de basisfunctionaliteit
op voor alle inning, invordering en terugbetaling en worden specifiek uitgebouwd voor de BTW. Later
zullen deze processen hergebruikt worden voor de andere belastingstypes.
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Terugbetalingen F

E
Boekhouding
1ste deel => BTW

Inning

G

Invordering H

6.5 Cluster IV: Opbouw van projecten vanuit de boekhouding (INV)
De business objectieven die door deze cluster van projecten worden ingevuld zijn:
•

Verdere uitbouw van de geïntegreerde boekhouding voor directe en indirecte belastingen

•

Leggen van de basis voor integratie van de andere belastingtypes

Op basis van de analyse voor de geïntegreerde boekhouding in Cluster III wordt de boekhouding verder
uitgewerkt voor alle belastingen (DB, Patrimonium Documentatie, Douane en Accijnzen).
E

Boekhouding
1ste deel => BTW

Gehele
Boekhouding
BTW + ICPC +...

Na het ontwikkelen van de basis van de Gehele boekhouding kunnen in parallel 4 projecten uitgevoerd
worden:
•

Uitbreiding Terugbetalingen

•

Uitbreiding Inning

•

Uitbreiding Invordering

•

Integratie Boekhouding Douane
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Uitbreiding
Terugbetalingen

E

U

Gehele
Boekhouding

Boekhouding
1ste deel => BTW

Uitbreiding

BTW + ICPC +...

Inning
V
Uitbreiding
Invordering

Integratie Boekhouding
Douane

Vervolgens kunnen een aantal projecten opgestart worden die telkens gebruik kunnen maken van de
standaard (geïntegreerde) boekhouding en de inning-, invordering- en terugbetalingsprocessen. Het
betreft hier de projecten:

o

RV (Roerende voorheffing)

o

OV (Onroerende Voorheffing)

o

VB (Automatische Verkeersbelasting)

o

nAVB (niet-automatische Verkeersbelasting)

Uitbreiding
Terugbetalingen

E

RV
Y

U

Boekhouding
1ste deel => BTW

Gehele
Boekhouding
BTW + ICPC +...

OV
Uitbreiding
Inning
V

Z
VB

Uitbreiding
Invordering

AA
VB na

Integratie Boekhouding
Douane
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6.6 Cluster V: Opbouw van projecten vanuit het uniek fiscaal dossier
– (PB)
De business objectieven die door deze project cluster afgedekt worden zijn:
•

Uitbouw Uniek Dossier voor Natuurlijke Personen

•

Herontwikkeling Personenbelasting

De basis voor deze project sequentie is het Fundament van het Uniek Dossier zoals eerder beschreven.
Op basis van de ontwikkelingen die gebeurden in het kader van de initiële stap in de opbouw van het
geïntegreerd systeem kan een project plaatsvinden dat het Uniek l Dossier voor Natuurlijke Personen
opbouwt.
M
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

Uniek Dossier

Dossier - NP

Vanuit het uniek dossier voor natuurlijke personen wordt de aangifte van de personenbelasting (rekening
houdend met de evolutie van deze module naar een taxatievoorstel in functie van de evolutie van het
wettelijk kader en de elektronische overdracht van gegevens) ontwikkeld in het project Aangifte IPP. De
gegevens die bekomen werden door het scannen van de PB aangifte kunnen gecontroleerd worden via
de gegevens die door de ontsluiting van Betax/Belcotax ter beschikking worden gesteld via het Uniek
Dossier. Het Integratie Aanslagjaar project zal in parallel de nodige ondersteuning opleveren voor het
bepalen van de fiscale entiteiten en deze toevoegen aan het Uniek Dossier.
N
Aangifte IPP

M
Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

O

Uniek Dossier

Dossier - NP

Integratie Betax/Belcotax
P
Integratie Aanslagjaar

De IPP Validatie en IPP Berekening putten uit de gegevens in het Uniek Dossier om de respectievelijke
processen aan te sturen.
N

M

Aangifte IPP

Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

O

Uniek Dossier

Dossier - NP

Integratie Betax/Belcotax
P

Q
IPP Validatie
R
IPP Berekening

Integratie Aanslagjaar
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De projecten Aangifte IPP, Integratie Betax/Belcotax en IPP Berekening kunnen gegevens leveren voor
de opbouw van het extract voor DWH-Risicobeheer; op basis van de analyses uitgevoerd door DWHRisicobeheer kunnen de nodige controle opdrachten (naar de pijlers P en KMO) doorgegeven worden
aan het GSBI en kan het project IPP Controle ontwikkeld worden.
N

M

Aangifte IPP

Q
IPP Validatie

Fundament

Uniek
Uniek
Fiscaal

O

Uniek Dossier

Dossier - NP

Integratie Betax/Belcotax

R
IPP Berekening

P
Integratie Aanslagjaar
Opbouw BasisInformatie

IPP Controle

Extractie
DWH Risicobeheer

6.7 Cluster VI: Diversen
Eens de basis gelegd werd door de 3 grote belastingtypes (personenbelasting, vennootschapsbelasting
en BTW) kunnen tal van andere belastingen in het GSBI geïntegreerd worden door het gebruik van de al
ontwikkelde mechanismen.
De projecten Uniek Dossier (persoonlijk en fiscaal) voor Natuurlijke Personen en Rechtspersonen leggen
de fundamenten voor de integratie van de bedrijfsvoorheffing (project BV).
W
Uniek
Dossier - NP

Integratie BV

Uniek
Dossier - RP

De ontwikkeling in het kader van de geïntegreerde boekhouding en de unieke dossiers voor
rechtspersonen en natuurlijke personen maken het mogelijk het project Voorafbetalingen uit te voeren.
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W
Uniek
Dossier - NP

Integratie BV

X
Uniek
Dossier - RP

Voorafbetalingen

Gehele
Boekhouding
BTW + ICPC +...

W
Uniek
Dossier - NP

Integratie BV

X
Uniek
Dossier - RP

Voorafbetalingen

Integratie Signaletiek

Gehele
Boekhouding

Douane

BTW + ICPC +...
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6.8 Overzicht van de geïdentificeerde projecten
Het samennemen van alle hierboven besproken clusters leidt tot volgend geïntegreerd overzicht:
ISOC
Controle

Validatie ISOC

Aangifte ISOC

DWHRisicobeheer

Opbouwen
Basisinformatie
Extractie

Berekening
ISOC

BTW Aangifte

BTW
Controle

Invoer Klanten
&
Leveringen

Uniek
Dossier- RP

Terugbetalingen
Bedrijfsvoorheffing

Fundament Uniek
Dossier
(Hermes)

Uitbreiding
Terugbetalingen

Onroerende
Voorheffing

Uitbreiding
Inning

Verkeersbelasting

Uitbreiding
Invordering

Verkeers
Belasting
Niet
Automatische

Inning

Uniek
Dossier- NP

Boekhouding

Gehele
Boekhouding

1ste deel => BTW

BTW + ICPC + ...

Integratie
Signaletiek
Douane

Invordering

IPP
Berekening
Voorafbetalingen

IPP
Controle

Aangifte IPP

Integratie
BeTax/
BelcoTax

Integratie
Boekhouding
Douane

IPP
Validatie

Integratie
Aanslagjaar
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6.9 Geïdentificeerde projectclusters
Volgend overzicht geeft een indicatieve prioritisering van de clusters op basis van de business prioriteiten. Deze dienen verder te worden uitgewerkt in
overeenstemming met Fod Fin business.
ISOC
Controle

Validatie ISOC

2

DWHRisicobeheer

Opbouwen
Basisinformatie
Extractie

Aangifte ISOC

Berekening
ISOC

BTW Aangifte

1
Uniek
Dossier- RP

BTW
Controle

Invoer Klanten
&
Leveringen

Terugbetalingen

Bedrijfsvoorheffing

3

Fundament Uniek
Dossier
(Hermes)

0
Uniek
Dossier- NP

5

Inning

Boekhouding

Gehele
Boekhouding

1ste deel => BTW

BTW + ICPC + ...

Integratie
Signaletiek
Douane

Uitbreiding
Terugbetalingen

Onroerende
Voorheffing

Uitbreiding
Inning

Verkeersbelasting

Uitbreiding
Invordering

Verkeers
Belasting
Niet
Automatische

Invordering

IPP
Berekening

Voorafbetalingen
IPP
Controle

Aangifte IPP

Integratie
BeTax/
BelcoTax

Integratie
Aanslagjaar

Integratie
Boekhouding
Douane

IPP
Validatie

4
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7. Ontwikkelingsstrategie voor het GSBI aanvaard
door de business
De planning zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 werd als input genomen door de business. Op grond van de
volgende overwegingen werd beslist om de voorgestelde prioritisatie en volgorde der projecten aan te
passen:
•

het voorgelegde plan bood geen optimale ondersteuning voor de operationalisering van de pijlers
KMO & GO; dit zou de operationalisering van de organisatie kunnen vertragen, aangezien de
geïntegreerde processen die deze pijlers zullen moeten ondersteunen slechts relatief laat
beschikbaar zouden kunnen gesteld worden door ICT

•

het grote voordeel van een geïntegreerde controle die de domeinen van de indirecte belastingen
en vennootschapsbelasting omvat werd slechts laat gerealiseerd omwille van het feit dat de
controle aangestuurd moet worden via gegevens die relatief laat in de ontwikkelingscyclus ter
beschikking werden gesteld

Door een aantal afhankelijkheden tussen projecten te vermijden door een gewijzigde ICT aanpak kunnen
de hierboven vermelde objectieven toch bereikt worden, i.e. vooraleer de vennootschapsbelasting
gemigreerd wordt kan er toch al een geïntegreerde controle van de BTW en vennootschapsbelasting
uitgebouwd worden.
De gewijzigde ICT aanpak bestaat erin om in tegenstelling tot de eerst voorgestelde aanpak, niet te
wachten op een volledige verwerking (via de TO BE omgeving van de VenB en van het Risicobeheer
DWH) totdat alle benodigde gegevens beschikbaar gesteld worden via het Uniek Dossier maar deze
extractie te laten gebeuren op basis van de huidige gegevensbronnen. Dit vereist dat specifieke extractie
programma’s geschreven worden die de data uit de bestaande IDS2 databases halen en via de
BasisInformatie laag ter beschikking stellen (1ste deel van de 2delige extractie benadering). Deze code
zal in een later stadium vervangen worden door een gepaste parametrisatie van de ETL-tool die op dat
moment de data uit het RDC zal extraheren (RDC is het migratie doel voor de IDS2 databases) om deze
vervolgens via dezelfde BasisInformatielaag ter beschikking te stellen. Hieruit volgt ook dat deze wijziging
geen impact zal hebben op de ontwikkelingen gedaan in het kader van het DWH-Risicobeheer.
Het volgende schema geeft een gewijzigde project sequentie die tegemoet komt aan de hierboven
vermelde nadelen:

Document:

STIR 20040719 - Migratie Strategie

Subject:

Applicatie en Technische Architectuur

Entiteit Belastingen & Invordering
Validatie ISOC

Opbouwen
Basisinformatie
Extractie

Aangifte ISOC

2

Berekening
ISOC

DWHRisicobeheer

BTW Aangifte
Geïntegreerde
BTW/ISOC
Controle

1
Invoer Klanten &
Leveringen

Uniek
Dossier - RP

Terugbetalingen
Bedrijfsvoorheffing

3

Fundament Uniek
Dossier
(Hermes)

0

G e h e le
B o e kh o u din g

Boekhouding
1ste deel => BTW

Uniek
Dossier - NP

Integratie
Signaletiek
Douane

5

Inning

Uitbreiding
Terugbetalingen

Onroerende
Voorheffing

Uitbreiding
Inning

Verkeersbelasting

Uitbreiding
Invordering

V e rk e e rs
B e la s t in g
N ie t
A u t o m a t is c h e

B T W + IC P C + ...

Invordering

IPP
Berekening
Voorafbetalingen

IPP
Controle

Aangifte IPP

Integratie
BeTax/
BelcoTax

Integratie
Aanslagjaar

Integratie
Boekhouding
Douane

IPP
Validatie

4
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8. Appendix 1 – Overzicht van de huidige applicatie portfolio’s
8.1 Huidige applicatie portfolio ter ondersteuning van de directe belastingen
B e ta lin g e n (-)

I
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8.2 Huidige applicatie portfolio ter ondersteuning van de BTW
ORIO

TP015+190

Lokaal Controle
Kantoor

B

Aangifte Archief

Te controleren terugbetalingen

BTW
Intranet

Algemene FODFIN
Gebruikers

Ingave/
Correctie via
TP
B
C

Lijsten van ingaven
+ Fouten

C

C

B

C
Aan gifte
Klan tenl isting
ICM Opgave

B

Invoervia
via
Invoer
Scanning
Scanning
B

Validatie&&
Validatie
Validatie
& v.
Opname
Opname
v.
Opname
Inputv.
Input
Inp
ut
B
C

C

B

C

C

Consultatie
Consultatie
TTPs
Ps

B

B

Kantoren

B
C

C

C B B
M oderne K analen

Klantenlisting
ICM Opgave

C

C

C

C

C

C

Intracomm.
Verwerving.

Intracomm.
Leveringen

C

C

C

T0160
W ekelijkse RCBijwerking

Aangiften

Invoer Aangifte, Klanten en
ICM Leveringen

B

B

E

Toerekening
Betalingen

BCH

G

E

E

B BR/
R/CCS
S
Behe
Be
heerers
s ++
Controle
Controle
Clients
Clients

Inning
BR/CS

TP015

G

C

E

G

Verwerking
Betalingen/CIV

G
Controleurs

Dossiers voorG
administratieve
verwerking
(ook via Intranet)

G

BTW
Signaletiek
(Current)
CIV

A

Speciale
W ijzigingen
Normale
W ijzigingen

A

A

Update
Sign aletiek

A

A

W ijziging
Rekeningnrs.

W ijzigingen
KBO

KBO

Update
Historiek

KBO Signaletiek

Controle Kantoor

KBO
Inname

A

A

Signaletiek

A

A

Signaletiek
Curr+Hist
A

E

E

H

Lokale
Ontvanger

A

Signaletiek

Banken

Te drukken
Resultaten

E

Kosten
D etails

H

Betalingen

Toerekening
Betalingen

G

VIES

G

E

Afdruk ken
Be taling sUitn odiging

Signaletiek
Andere Diensten
- Directe Belastingen
- Sociale Zekerheid
- Douane

Terugbetalingen
+
Betaling
Kosten
BetalingsUitnodiging

G

H

Gemaakte K osten
+ Status Dossier

In te
vorderen
dossiers

Dienst
Bijzondere
Rekeningen

G

Invoer/Update
InvorderingsOrders

ORIO

Stopzettingen,
W ijzigingen BTW -regime,
...

W ijzigingen
Signaletiek

A

G

InningsOpdrachten

TP015

Signaletiek

G

W ijziging
Signaletiek

Aanzuivering
G

Brieven +
Rekeningsafschrift

Kantoren

G

1. Intresten
2. Saldo-berekening
3. Stopzettingen

G

BTW Plichtige

Bijzondere
Rekeningen

Creatie
BRC S.Avis

Betalingen

Verwerp
ingen

Dorothée

Op-nul-zettingen

Betalingen

Niet- herkende
betalingen

Rekening-Uittreksels
+ Herinneringen Aangifte

Aangiften

G

Betalingen

Dossiers met
teruggave

E

Maandelijkse/
Jaarlijkse
Verwerking

Rekening
Courant

BCH

TerugBetalingen

TP015

E

Terug- &
Doorbetalingen
(à andere diensten)

E

EE

Rekening Courant

E

Betalingen

F

Teru gbetalingsbeslissing

Archief
Rekening
Courant

Lijsten v. Aangiften
+ Fouten L3

B

F

Rapport
Inconsistenties

E

Archief
Aangiften
T0180
B

FOD-FIN Diensten
(CIV, RCIV, Dir.Bel,
Thesaurie)

Notificatie
Beslissingen

Beslissing +
Verdeling

Vergelijking

C
C

C

B
C

Lijst van te controleren bedrijven

C

Aangiften

Douane

In
In

Terugbetalingen

BTW Controle

Verwerkin g
C
ICM
Verwerving en

B

Import/Export
Gegevens
C

Aantal op nul-zettingen

VIES
(EU)
Aankopen
in EU

C

Transfert
naar EU

C

Verwerking
import/export
g eg evens

Invoer
MagneetDrager

TP015

CCFF

Dienst
DW H/
Risico-Beheer

Klantenlisting

C

KlantenListing
(Jaar 1-4)

Signaletiek

Invoer via
ED I, Internet

B

(extern gebruik)

TP015

TP190

BTW -Plichtige

Aangifte
Klanten (EDI'04)
ICM (EDI'04)
B

Verkopen
aan EU Uit

Internet

H

Aanzuivering

G

G

G

G

Verwerpingen
RCIV/CTRI

RCIV/CTRI
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9. Appendix 2: Analyse Projecten ter realisatie van
het geïntegreerd systeem
Hypothese:
o

Eens de 3 ‘grote belastingen’ geïntegreerd werden zullen de nodige applicatieve ‘mechanismen’ in
het geïntegreerde systeem aanwezig zijn (waaronder het Uniek Fiscaal Dossier) om de integratie van
de andere types belastingen te kunnen ondersteunen. De enige ‘beperking’ wordt dan de
beschikbaarheid van ICPC in zijn nieuwe To-Be gedaante aangezien de andere belastingtypes
uitvoerbare titels aanleveren aan het huidige ICPC systeem.

9.1 Projecten Indirecte Belastingen (BTW)
A: Signaletiek
To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Dev:
Data Integratie van PM (signaletiek) + Signaletiek (BTW) - Vastleggen
authentieke bron
o vereiste:
Fundamenten van het Unieke Dossier (project Hermes)
o voorwaarde voor:
Invoer Aangiften + Aangiften/Archief Aangiften
Invoer Klanten en ICM Leveringen
Aangifte VENB
As-Is:
o Bestaand gebruik van de signaletiek wordt verder ondersteund, de geïntegreerde
signaletiek is vooral dienstig aan de nieuwe applicaties en zal gebruikt worden om
progressief de tegenstrijdigheden in beide gegevensbronnen weg te werken.

o

o

B. BTW Aangifte
o
o

o

Huidige situatie: Elektronische aangifte is volledig uitgebouwd
Voordeel:
o Opbouwen Uniek Dossier
o Aanleveren data aan DWH-Risicobeheer
To-Be:
o Ontwikkeling gesitueerd in Bulk Data Import, Transactionele Gegevenslaag
o Ter beschikking stelling van de aangiften via het Uniek Dossier
o Ontwikkeling:
data integratie in Uniek Dossier van Aangiften/Archief Aangiften
Bijwerking aangifte (opgeroepen via workflow)
workflow voor afhandeling validatie fouten
behoud van huidige invoerkanalen
aanleveren gegevens aan boekhouding via gestandaardiseerde interface
o vereisten:
Basisgegevens beschikbaar via Uniek Dossier (i.e. basisgegevens BTWplichtigen)
Beperkte nood aan Workflow Ondersteuning voor het expliciteren van validatie
fouten van de aangeleverde gegevens (momenteel via listings)
o voorwaarde voor
boekhouding to-be (toekomstige RC/ORIO/BR-CS)
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ter beschikking stelling gegevens via 1ste extractie stap aan externe systemen
waaronder DWH-Risicobeheer (via Bulk Data Export)
As-Is:
o Gegevens worden volgens de As-Is gebruiken aangeleverd aan Rekening Courant
assumptie: formaat van de aan te leveren data aan de boekhouding is gekend (zodra dit ter discussie
komt, wordt de boekhouding een vereiste) - impact: analyse boekhouding moet beëindigd zijn vooraleer
analyse aangiften kan beëindigd worden.
o

C. Invoer Klanten & ICM Leveringen
o
o

o

o

Huidige situatie: Gegevensuitwisseling verloopt elektronisch
Voordeel:
o Opbouwen Uniek Dossier
o Aanleveren data aan DWH-Risicobeheer
To-Be:
o Ontwikkeling gesitueerd in Bulk Data Import, Transactionele Gegevenslaag
o Ter beschikking stelling van klanten en leveringsgegevens via Uniek Dossier
o Ontwikkeling:
data integratie in Uniek Dossier
Bijwerking klanten en leveringsgegevens (opgeroepen via workflow)
workflow voor afhandeling validatie fouten
o vereisten:
Basisgegevens beschikbaar via Uniek Dossier (i.e. basisgegevens BTWplichtigen)
Beperkte nood aan Workflow Ondersteuning voor het expliciteren van validatie
fouten van de aangeleverde gegevens (momenteel via listings)
o voorwaarde voor
BTW Controle (via een intermediaire stap, i.e. transfer naar en analyse in DWHRisicobeheer)
extractie naar DWH-Risicobeheer toe (via Bulk Data Export)
As-Is:
o Gegevens worden verder gebruikt conform aan de As-Is benadering

D. BTW Controle
o
o

Voordeel:
o IT ondersteuning activiteiten (op dit moment geen ondersteuning)
To-Be:
o Gelocaliseerd in Toezichtslaag
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o Vereisten:
Persoonlijke & Fiscale gegevens Uniek Dossier
Workflow ondersteuning
Consultatie/Bijwerking Uniek Dossier
Toelevering van controle opdrachten vanuit DWH-Risicobeheer

E. Rekening Courant, Inning BR/CS, ORIO (in hun boekhoudkundige aspecten, eerst fase boekhouding)
o

o

Voordeel:
o Uitbouwen geïntegreerde boekhouding als ondersteuning voor latere Fiscale Inning &
Invordering
To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
Ontwikkeling basismechanismen maar in lijn met de toekomstig benodigde
functionaliteit
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Ontwikkeling boekhoudkundige processen (e.g. maandafsluiting)
Neemt de verwerking van de aangiften over van Rekening Courant
Levert gegevens toe aan Inning (BR/CS en Rekening Courant) (As-Is proces
wordt zo verder ondersteund)
Levert gegevens toe aan Terugbetalingen
vereiste:
/
voorwaarde voor:
Inning, Invordering, Terugbetaling

o
o

F: Terugbetaling
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Inning en Invordering
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o vereiste:
Rekening Courant, Inning BR/CS, ORIO (in hun boekhoudkundige aspecten)

G: Inning
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Inning en Invordering
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o vereiste:
Rekening Courant, Inning BR/CS, ORIO (in hun boekhoudkundige aspecten)

H: Invordering
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Inning en Invordering
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o vereiste:
Rekening Courant, Inning BR/CS, ORIO (in hun boekhoudkundige aspecten)

9.2 Projecten Directe Belastingen
I. ISOC Aangifte
To-Be:
o Gelocaliseerd in Bulk Data Import, Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
Ter beschikbaarstelling van aangiftegegevens via het Uniek Dossier
o vereiste:
Scanning van de belastingaangiften
Aangiftegegevens beschikbaar via Uniek Dossier
o voorwaarde voor
ISOC validatie
ISOC berekening
o As-Is:
o Bestaande gegevens worden verder gebruikt conform As-Is benadering
Hypothese: Het is gemakkelijker de gecapteerde informatie aan te leveren aan de As-Is processen dan
de nieuwe processen te laten werken met de As-Is aangeleverde informatie
o
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J. ISOC Validatie
To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Specifieke ontwikkeling
Bijwerking Uniek Dossier met resultaten validatie
o vereiste:
Aangiftegegevens beschikbaar via Uniek Dossier
As-Is:
o Bestaande gegevens worden verder gebruikt conform As-Is benadering

o

o

K. ISOC Berekening
Voordeel:
o Onder controle brengen van de structuur van de programma’s
To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Specifieke ontwikkeling
Bijwerking Uniek Dossier met resultaten berekening
o vereiste:
Belastbare basis is beschikbaar via Uniek Dossier
Rekening houden met de voorafbetalingen

o
o

As-Is:
o

o

Bestaande gegevens worden verder gebruikt conform As-Is benadering

L. ISOC Controle
o
o

Voordeel:
o IT ondersteuning activiteiten (op dit moment geen ondersteuning)
To-Be:
o Gelocaliseerd in Toezichtslaag
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o Vereisten:
Uitgebouwd Uniek Dossier voor de vennootschapsbelasting
Toelevering van controle opdrachten vanuit DWH-Risicobeheer

M. Signaletiek Natuurlijke Personen
o
o

Voordeel:
o Opbouwen Uniek Fiscaal Dossier
To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Dev:
Ter beschikking stelling van gegevens in NP
o vereiste:
Fundamenten van het Unieke Dossier (project Hermes)
o voorwaarde voor:
Ontsluiting en Ontwikkeling Betax
Ontsluiting en Ontwikkeling BelcoTax
Ontsluiting en Ontwikkeling Aanslagjaar

N. Aangifte IPP
o

To-Be:
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o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Verzameling aangiftegegevens via scanning
o vereiste:
Signaletiek Natuurlijke Personen is beschikbaar
o voorwaarde voor:
IPP Validatie
IPP Berekening
O. Ontsluiting & Ontwikkeling BeTax/BelcoTax
o

Voordelen
Eerste strategische stap naar een vooraf ingevulde aangifte en een
taxatievoorstel
Vermindering van manuele verwerkingen en automatisch rekening houden met
gegevens (opgaven 281 en 325)

o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
Data integratie in het Uniek Dossier van de detail gegevens i.v.m. belastbare
basis
o vereiste:
Signaletiek Natuurlijke Personen is beschikbaar
o voorwaarde voor:
/ (we veronderstellen dat de IPP Validatie & Berekening gevoed worden via
Betax)

P. Ontsluiting & Ontwikkeling Aanslagjaar
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag, Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Data integratie in het Uniek Dossier van de gegevens i.v.m. fiscale entiteiten
o vereiste:
Signaletiek Natuurlijke Personen is beschikbaar

Q. IPP/PB Validatie
o
o

Voordeel:
o Beperking van het aantal validatie programma’s voor PB/IPP
To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Specifieke ontwikkeling
Bijwerking Uniek Dossier met resultaten validatie
o vereiste:
Belastbare basis Natuurlijke Personen is beschikbaar (Betax)

R. IPP/PB Berekening
o

o

Voordeel:
o Beperking van het aantal berekeningsprogramma’s voor PB/IPP
o Breekpunt handelbare complexiteit wordt bereikt
To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
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o

Specifieke ontwikkeling
Bijwerking Uniek Dossier met resultaten berekening
vereiste:
Belastbare basis is beschikbaar via Uniek Dossier
Rekening houden met de voorafbetalingen

S. IPP/PB Controle
o
o

Voordeel:
o IT ondersteuning activiteiten (op dit moment geen ondersteuning)
To-Be:
o Gelocaliseerd in Toezichtslaag
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o Vereisten:
Uitgebouwd Uniek Dossier voor Personenbelasting
Toelevering van controle opdrachten vanuit DWH-Risicobeheer

T. Boekhouding ICPC (gehele boekhouding)
o
o

Voordeel:
o Verdere uitbouw van de geïntegreerde boekhouding
To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
Uitbreiding van de mechanismen ontwikkeld voor BTW
o vereiste:
/
o voorwaarde voor:
Uitbreiding vna Inning, Invordering, Terugbetaling

U. Inning Directe Belastingen
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Inning en Invordering
o Ontwikkeling:
Verder uitbouwen workflow ondersteuning
o vereiste:
Gehele boekhouding

V. Invordering Directe Belastingen
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Inning en Invordering
o Ontwikkeling:
Uitbouwen workflow ondersteuning
o vereiste:
Gehele boekhouding

W. Bedrijfsvoorheffing
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
Data Integratie in Uniek Dossier
o vereiste:
Uniek Dossier
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X. Voorafbetalingen
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
Data Integratie in Uniek Dossier
Uitbouwen workflow ondersteuning
o vereiste:
Uniek Dossier
Gehele boekhouding

Y. Onroerende voorheffing
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Specifieke ontwikkeling
o vereiste:
Gehele boekhouding + Inning/Invordering/Terugbetaling

Z. Geautomatiseerde verkeersbelasting
o
o

Voordeel:
o Huidig onderhoud is problematisch
To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Specifieke ontwikkeling
o vereiste:
Gehele boekhouding + Inning/Invordering/Terugbetaling

AA. Niet-geautomatiseerde verkeersbelasting
o
o

Voordeel:
o Huidig onderhoud is problematisch
To-Be:
o Gelocaliseerd in Fiscale Proceslaag
o Ontwikkeling:
Specifieke ontwikkeling
o vereiste:
Gehele boekhouding + Inning/Invordering/Terugbetaling

AB. Signaletiek Douane
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
Data Integratie
o vereiste:
Signaletiek Natuurlijke Personen is beschikbaar
Signaletiek Rechtspersonen is beschikbaar

AC. Integratie Boekhouding Douane
o

To-Be:
o Gelocaliseerd in Transactionele Gegevenslaag
o Ontwikkeling:
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o

Data of procesintegratie met Boekhouding ontwikkeld voor Directe en Indirecte
belastingen
vereiste:
Boekhouding uitgebouwd voor de Directe Belastingen

Noot:
o
o

Geregistreerde aannemers: To - Be: onder de verantwoordelijkheid van KBO
BelcoTax, Betax, Aanslagjaar etc. worden pas definitief gemigreerd naar RDC van zodra al de
toepassingen die ervan afhankelijk zijn gemigreerd werden

Document:

STIR 20040719 - Migratie Strategie

Subject:

Applicatie en Technische Architectuur

Entiteit Belastingen & Invordering

10. Appendix 3 – Analyse van de migratiefactoren
10.1 Migratiefactoren voor de directe belastingen
Toepassingsgroep = PB/IPP - Validatie
Zakelijk Voordeel
(Onderhoudbaarheid wordt beoordeeld als ‘onder
controle’)
3 verschillende implementaties
Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P & KMO

Grootte Externe Doelgroep

5 500 000 indieners
Volume moet op ½ jaar afgehandeld worden

Data

Aangiften ( 5,5 miljoen) vertaald in IPTRi
bestanden

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

IPTRi (gegenereerd vanuit BETAX)
TOTREM
TOTSS
Aanslagjaar
IPTAUX
IPCM Serv
Overzichtslistings (naar Meccanografie en dan
naar taxatiekantoren

Complexiteit van logica

Validatie van invoer

Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = PB/IPP - Berekening
Zakelijk Voordeel
Beperking onderhoudskost

Complexiteit kan nog maar moeilijk beheerst worden

Verwijzing naar taxatiekantoor is
typisch fout

Referentie data is gebrekkig

Beperking onderhoudskost

Functionaliteit werd 2x geïmplementeerd

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P & zelfstandigen (Deel II)

Grootte Externe Doelgroep

5 500 000 indieners
Volume moet op ½ jaar afgehandeld worden
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Data

IPVAL bestanden
IPCAL bestanden

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

PB/IPP - Validatie via IPVAL
resultaat gevat in IPCAL
statistieken (RVA, RSVZ, NIS,…)
aanslagjaar gevoed door IPCAL

Complexiteit van logica

Zeer complexe logica

Geplande Wijzigingen
Incorporatie wijzigingen aan de fiscale wetgeving

Jaarlijks

Toepassingsgroep = ICPC - Inning & Invordering
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Alle pijlers

Grootte Externe Doelgroep

Alle belastingplichtigen (min 5 500 000 + 70 000
+ 320 000 + …)

Data

2 000 000 manueel te behandelen betalingen
jaarlijks
20 000 000 betaling jaarlijks
Akten deurwaarders, vervolgings- en
gerechtskosten, invorderingsacties

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

betalingen aangeleverd via BCH
aanlevering gegevens aan TBT

Complexiteit van logica

Validatie betalingen

Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = ICPC - Boekhouding
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Alle pijlers (P, KMO, GO, D&A, Fraudebestrijding,
Patrimonium Documentatie)
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Grootte Externe Doelgroep

Alle belastingplichtigen (min 5 500 000 + 70 000
+ 320 000 + …)

Data

36 000 000 uitvoerbare titels jaarlijks

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

vele externe systemen (via de aanlevering van
uitvoerbare titels)
export naar Budget en Begroting
export naar TBT

Complexiteit van logica

Zeer complex

Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = PM
Zakelijk Voordeel
Is een noodzaak

PM’s database schema is aan het einde van zijn
uitbreidbaarheid

Verhogen gegevenskwaliteit

Op dit moment zijn er 2 ‘authentieke bronnen’ binnen
Fod Fin (Signaletiek, PM)

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

350 programma’s maken gebruik van PM

Grootte Externe Doelgroep

70 000 rechtspersonen
350 000 vennootschappen

Data

70 000 rechtspersonen
350 000 vennootschappen
70 000 bijwerkingen jaarlijks

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

350 programma’s

Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen
Evolutie naar relationele db op ATLAS (initieel enkel
voor rapporteringsdoeleinden)

In uitvoering

Toepassingsgroep = ISOC – Berekening
Zakelijk Voordeel
Verhogen bedrijfszekerheid

ISOC - Berekening is een kluwen van programma’s

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler KMO/GO
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Entiteit Belastingen & Invordering
Grootte Externe Doelgroep

70 000 rechtspersonen
350 000 vennootschappen

Data

420 000 aangiften in PM

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Voorafbetalingen
VEN Prim
RPB Prim
PM
Extract naar RSVZ,
Extract naar RSZ

Complexiteit van logica

Medium (berekening vennootschapsbelasting)

Geplande Wijzigingen
ter beschikking stelling van nieuw elektronisch invoer
kanaal (via PDF)

In uitvoering

Buiten dienst stelling WANG-VS

In uitvoering

Generatie controle listings via relationele kopie van
IDS2 master

In uitvoering

Toepassingsgroep = NP
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P/KMO

Grootte Externe Doelgroep

5 500 000 belastingplichtigen

Data

12 000 000 rijen

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Input voor de creatie Aanslagjaar
Gebruikt door zeer veel programma’s via lees
toegang

Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = Aanslagjaar
Zakelijk Voordeel
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Entiteit Belastingen & Invordering

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P/KMO

Grootte Externe Doelgroep

5 500 000 belastingplichtigen

Data

5 500 000 rijen

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

PB/IPP validatie
Gebruikt voor het aanleveren van de informatie
voor het afdrukken van de belastingaangifte
formulieren

Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = BelcoTax
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P – KMO – GO - I

Grootte Externe Doelgroep

Indirect 5 500 000 (Centraal aanleveringspunt
voor alle informatie betreffende betalingen door
debiteuren)

Data

20 000 000 rijen

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Aanleveringspunt voor verschillende externe
organisaties

Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen
Stelselmatige uitbreiding zodat alle elementen waaruit
de belastbare basis wordt samengesteld, zich in de
database bevinden

Toepassingsgroep = BeTax
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P - KMO
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In uitvoering

Entiteit Belastingen & Invordering
Grootte Externe Doelgroep

Indirect 5 500 000 (bevat de belastbare basis)

Data

7 000 000 rijen

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Aggregatie van de gegevens uit BelcoTax
Gebruikt om IPTRi bestanden te creëren

Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = Voorafbetalingen
Zakelijk Voordeel
Betere integratie met KBO

Verandering van referentienummers van
ondernemingen die voorafbetalingen uitvoeren

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P, KMO, GO, INV, en Fraudebestrijding

Grootte Externe Doelgroep

Alle belastingplichtigen (ev. in meerdere
hoedanigheden)

Data

1 000 000 rijen voor de voorafbetalingen
2 500 000 stuks briefwisseling

Aantal interfaces (afhankelijkheden)
Complexiteit van logica

Gebruikt in IPP, ISOC, manuele inkohiering
Validatie en toewijzing betalingen

Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = Onroerende Voorheffing
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijler P, KMO, GO, Fraudebestrijding, INV

Grootte Externe Doelgroep

1 700 000 (via # aanslagbiljetten)

Data

?

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Input van Kadaster
Aanlevering aan ICPC

Complexiteit van logica

Laag - Berekening onroerende voorheffing

Geplande Wijzigingen
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Entiteit Belastingen & Invordering

Toepassingsgroep = Automatische verkeersbelasting
Zakelijk Voordeel
Bedrijfszekerheid

Problematisch onderhoud

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Gebruikt door 10 a 15 000 ambtenaren

Grootte Externe Doelgroep

Indirect 5 500 000 (bevat de belastbare basis)

Data

7 000 000 rijen
DIV-Import 320 000 trans./m
Betalings-Uitnodiging 600.000-750.000/maand
Betalingen 5000-10000/dag
Teruggaves 3000 /maand
Aanslagbilj. Niet-betaler 60 000/maand
Aanslagbilj. Teruggave 50 000/maand

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Dorothée
ICPC

Complexiteit van logica

Medium

Geplande Wijzigingen

Toepassingsgroep = Verkeersbelasting Niet-Automatisch
Zakelijk Voordeel
Bedrijfszekerheid

Problematisch onderhoud (maar geïsoleerde
applicatie)

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

100tal gebruikers

Grootte Externe Doelgroep

Indirect 5 500 000 (bevat de belastbare basis)

Data
Aantal interfaces (afhankelijkheden)
Complexiteit van logica

Medium

Geplande Wijzigingen
Integratie met Dorothée

Document:

STIR 20040719 - Migratie Strategie

Subject:

Applicatie en Technische Architectuur

Entiteit Belastingen & Invordering
Integratie met ICPC (aanlevering betalingen)

Toepassingsgroep = Geregistreerde Aannemers
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep
Grootte Externe Doelgroep
Data
Aantal interfaces (afhankelijkheden)
Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen
Zal geïntegreerd worden in KBO

10.2 Migratiefactoren voor de BTW
Toepassingsgroep = Invoer Aangiften (Traditioneel + Moderne Kanalen)
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Zeer beperkt gebruik van TP voor correcties

Grootte Externe Doelgroep

690 000 indieners
Meer dan 3 miljoen aangiften per jaar
Trimestriële pieken in het gebruik

Data

Aangiften ( 3 x 5 miljoen)
Aangiften Archief (2.9 x 2 miljoen)

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Input scanning/OCR (extern)
EDIVAT (extern)
INTERVAT (extern)
Correctie via TP (intern)
Fouten Feedback via Intranet (listing-2) (intern)
Fouten Feedback via Intranet (listing-3) (intern)
Aangiften-verwerking (intern)
Risico-beheer (intern, project)
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Entiteit Belastingen & Invordering
Complexiteit van logica

Validatie van invoer

Geplande Wijzigingen
Overgang naar Intranet voor consultatie + update

Aan de gang

Groeiend gebruik van EDIVAT en INTERVAT

Verdere uitbouw (2004)

Toepassingsgroep = Invoer Klanten en ICM Leveringen (Traditioneel + Modern)
en bijhorende BTW-Controle
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Correcties via TP: 500 functionarissen
Consultatie: 700 gebruikers wijd verspreid.

Grootte Externe Doelgroep

650 000 BTW-plichtigen (Klantenlisting)
23 000 magneetdragers (Klantenlisting)
90 bedrijven met ICM opgaven

Data

Kantoren (5000)
Klantenlisting (4 x 17 miljoen)
ICM Opgaven (2.6 miljoen opgaven)
ICM Leveringen (2.6 miljoen x 10)

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Magneetdrager/Klantenlisting (extern)
Input scanning/OCR Klantenlisting (extern)
Correctie via TP (intern)
Douane import/export gegevens (extern)
Magneetdrager/ICM Leveringen (extern)
Input scanning/OCR ICM Leveringen (extern)
Correctie via TP (intern)
Aankopen in EU (extern: VIES)
Verkopen aan EU (extern: VIES)
Consultatie (intern)
BTW Aangifte (intern)
Signaletiek (intern)

Complexiteit van logica

Validatie van invoer
Merge nieuw, met bestaand

Geplande Wijzigingen
Verhuis Mechelen, Namen -> Brussel
EDIVAT invoer van Klantenlisting
EDIVAT invoer van ICM Opgaven
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2005

Entiteit Belastingen & Invordering

Toepassingsgroep = Rekening Courant
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Pijlers KMO/GO/INV

Grootte Externe Doelgroep

Via InterVAT: Enkele duizenden bedrijven en
sterke groei (toekomst).

Data

Rekening Courant
Rekening Courant Archief

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Aangiften (intern)
Betalingen (extern)
Signaletiek (intern)
Rekening-uittreksels (extern, Dorothée)
BR/CS (op-nul-zetting) (intern)
Aanmaningen Aangifte (extern, Dorothée)
Consultatie (intern, later extern via CCFF)
Teruggave (extern)

Complexiteit van logica

Boekingen
Berekeningen (intresten, saldo)

Geplande Wijzigingen
Consultatie CCFF (extern)

2005?

Intervat (consultatie RC)

Toepassingsgroep = Terugbetalingen BTW
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep
KMO/GO/INV
Grootte Externe Doelgroep

Onbekend aantal terubetalingen aan BTW-plichtigen

Data

Onmiddellijk terug te betalen
Verder te onderzoeken
Toegekende bestemmingen

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Rekening Courant (intern)
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Entiteit Belastingen & Invordering
Terugbetalingsinstructies (extern, BCH)
Te onderzoeken teruggaven (intern, Intranet)
Toegekende bestemming (intern, intranet)
Notificatie bestemming andere diensten (intern)

Complexiteit van logica

o

RCIV

o

CIV

o

Directe Belastingen

o

Thesaurie

Selectie op basis van criteria

Geplande Wijzigingen
Geen bekend

-

Toepassingsgroep = Bijzondere Rekeningen
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

KMO/GO/INV

Grootte Externe Doelgroep

10 000 à 20 000 bedrijven

Data

Inning BR/CS (Avis) (< 50 000)

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Rekening Courant (intern)
Signaletiek (intern)
Invorderingsorders/RCIV (intern)
Correspondentie BTW-plichtige (extern)

Complexiteit van logica

Onbekend

Geplande Wijzigingen
Toepassing zelf is nog niet in productie!

Toepassingsgroep = Invorderingen
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

RCIV: 2 locaties
Plaatselijke ontvangstkantoren: 40 locaties
Controle kantoren: 250 locaties, 1 à 2 personen
Bijzondere Belastingsinspectie: 20 locaties

Document:

STIR 20040719 - Migratie Strategie

Subject:

Applicatie en Technische Architectuur

Entiteit Belastingen & Invordering
Controle Centra: 100 locaties
Grootte Externe Doelgroep

1000 nieuwe invorderingen per dag.
150 artikels aangezuiverd per dag

Data

Invorderingsorders (ORIO) (400 000)
Verwerpingen (27TER) (50 000)
Kosten

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

Invorderingsorders (BR/CS) (intern)
BCH – Betalingen (extern)
BCH – Terugbetalingen (extern)
Betalingsuitnodigingen (extern)
Lijst van administratieve verwerkingen (Intranet,
intern)

Complexiteit van logica

Validatie van invoer
Selectie volgens criteria
Heel veel stakeholders met tegenstrijdige
vereisten.
Regionale extensies (waarvan men centraal niet
op de hoogte is).

Geplande Wijzigingen
Verhuis van platformen in Mechelen en Namen
naar Brussel; gewoon her-locatie, geen fusie.

2004

Pilootproject Dorothée
Deelproject “raadpleging fiscale schulden” via
TP150

Toepassingsgroep = Signaletiek
Zakelijk Voordeel

Risico-Drivers
Grootte Interne Doelgroep

Lokale kantoren (updates): 250 locaties
CIV (speciale updates): beperkt
Alle entiteiten (consultatie)
5000 updates/creates per week

Grootte Externe Doelgroep

Toekomst, via CCFF

Data

Signaletiek (2 miljoen)

Aantal interfaces (afhankelijkheden)

KBO signaletiek (extern)
Banken (wijziging rekeningnummers) (extern)
Vat International Exchange Service (extern)
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Entiteit Belastingen & Invordering
Allerlei afnemers van Mov-Signa (wijzigingen)
o

Directe Belastingen (intern)

o

Sociale Zekerheid (extern)

o

Douane (intern)

Rekening Courant (intern)
Gewone wijzigingen (intern)
Speciale wijzigingen (intern)
Consultatie TP-015 (intern)
Consultatie TP-015, via CCFF (extern)
BTW controle (intern)
Complexiteit van logica
Geplande Wijzigingen
Nood meer overeenkomst met KBO te creëren.

Nog niet gepland

Externe gebruikers via InterVat, CCFF
Historiek bijhouden (zoals VIES het verlangt).
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Nog niet gepland

